
Williams Oil Booster
Προστασία Κινητήρα Υψηλών Επιδόσεων

H H ΠαγκοσμίουΠαγκοσμίου φήμηςφήμης Williams FWilliams F1 1 teamteam μεμε τατα 16 16 ΠαγκόσμιαΠαγκόσμια ΠρωταθλήματαΠρωταθλήματα
στηνστην κατοχήκατοχή τηςτης καικαι τητη μοναδικήμοναδική τεχνογνωσίατεχνογνωσία στονστον τομέατομέα ΈρευναςΈρευνας καικαι

ΑνάπτυξηςΑνάπτυξης, , φέρνειφέρνει τηντην επανάστασηεπανάσταση στονστον χώροχώρο τουτου αυτοκινήτουαυτοκινήτου μεμε έναένα ακόμηακόμη
καινοτόμοκαινοτόμο ΣυνθετικόΣυνθετικό ΛιπαντικόΛιπαντικό προϊόνπροϊόν ((Oil Additive),Oil Additive), τέταρτηςτέταρτης γενιάςγενιάς,, πουπου

επαναπροσδιορίζειεπαναπροσδιορίζει τηντην βιομηχανίαβιομηχανία στοστο χώροχώρο τηςτης προστασίαςπροστασίας τωντων μηχανικώνμηχανικών
μερώνμερών τουτου αυτοκινήτουαυτοκινήτου..

Το Oil Booster είναι ένα ειδικό μείγμα αλάτων, αλογόνων, χλωριούχων διαλυμάτων, 
φωσφορικών, ενώσεων κ.α. Κατά την λειτουργία του κινητήρα γίνονται ηλεκτροχημικές
αντιδράσεις μεταξύ των συστατικών του Oil Booster και του λιπαντικού (όχι με τα υλικά της
επιφάνειας). Έτσι δημιουργούνται τα ιόντα που εισχωρούν στους πόρους και σχισμές των
τριβόμενων επιφανειών με τη βοήθεια ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων σχηματίζοντας μια
σταθερή χημική μη διαβρωτική μεμβράνη. Είναι κατάλληλο για όλους τους κινητήρες εσωτερικής
καύσης. Ειδικότερα συνίσταται για οχήματα υψηλών & υπέρ υψηλών επιδόσεων, οχήματα
υγραεριοκίνησης και κιβώτια ταχυτήτων. 

Έτσι το Oil Booster βελτιώνει την λειτουργία του οχήματος με τους ακόλουθους τρόπους:

• Βελτιώνει το ιξώδες του λιπαντικού σε συνθήκες λειτουργίας υψηλών θερμοκρασιών
• Μειώνει την τριβή, θόρυβο και θερμοκρασία του κινητήρα
• Διαλύει τα κατάλοιπα άνθρακα και υπολείμματα που υπάρχουν και δημιουργούνται στον κινητήρα
• Βελτιώνει την κυκλοφορία του λιπαντικού και μειώνει τις φθορές του κινητήρα
• Απελευθερώνει την κίνηση των εμβόλων και των δαχτυλιδιών
• Βελτιώνει την συμπίεση
• Αυξάνει την ιπποδύναμη
• Συντηρεί τις φλάντζες και τα στεγανοποιητικά υλικά
• Μειώνει τις διαρροές και την κατανάλωση λαδιού
• Εμποδίζει την δημιουργία υποπροϊόντων από την καύση οξέων
• Προστατεύει τον κινητήρα από τα οξέα των λιπαντικών
• Εμποδίζει την μόλυνση του κινητήρα από νερό
• Μειώνει το κόστος συντήρησης / επισκευής

√√ ΤοΤο Oil Booster συνεργάζεται με όλα τα
λιπαντικά ορυκτά ή συνθετικά
√√ ΤοΤο Oil Booster δεν περιέχει: 

Teflon, Ρ.Τ.F.Ε., γραφίτη, Θειική τέφρα, μόλυβδο ή ενώσεις του.

Σημείωση: Τα λιπαντικά συντήρησης του οχήματος
αντικαθίστανται κανονικά, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις
του εκάστοτε κατασκευαστή

Τεχνολογία F1 προστατεύει
τον κινητήρα σας

ΤοΤο Oil Booster
δεν είναι τοξικό


