
Povrchová úprava motoru
30 000 km  •  10 litrů objem oleje
Úspora pohonných látek až o 200 litrů

Nižší spotřeba paliva   25 %

Nižší spotřeba oleje   80 %

Nižší hodnoty škodlivin ve výfukových plynech   30 %

Vyšší výkon   15 %

Tišší chod motoru   10 %

Pokles teploty   10 %

Nižší opotřebení  54 %

Mazání při nouzovém chodu  100 %

 = až o

Návod k použití
Následující pokyny musí být bezpodmínečně dodržovány!

●  U všech Ottových a Dieselových motorů (vyjma nových 

vozidel; je třeba mít najeto nejméně 25 000 km).

●  Před otevřením nádobu dobře protřepejte (částice 

polytetrafluoretylénu jsou těžší než olej).

●  Před doplněním nechejte motor krátce běžet (měl by 

být mírně teplý).

●  Plnicím otvorem vlijte celý obsah nádoby do motoru; 

100 ml = na 10 litrů oleje.

●  Je třeba ujet vzdálenost nejméně 25 km.

●  Důležité: V rámci následujících 1 000 km bude 

nanesena povrchová úprava.

●  Po doplnění produktu HIT-FLON® proveďte výměnu 

oleje teprve po ujetí 1 000 km.

●  Povrchová úprava je účinná až 30 000 km a je v motoru 

přítomna i po výměně oleje.

HUTH INDUSTRIE TECHNIK

Vyrobeno v Německu  •  www.hit-flon.com

100 ml

Bílé víčko

66 000 km  •  25 – 40 litrů objem oleje
Úspora nafty až o 1 000 litrů
Černé víčko

66 000 km  •  10 – 25 litrů objem oleje
Úspora nafty až o 750 litrů

Nižší spotřeba paliva   25 %

Nižší spotřeba oleje   80 %

Nižší hodnoty škodlivin ve výfukových plynech   30 %

Vyšší výkon   15 %

Tišší chod motoru   10 %

Pokles teploty   10 %

Nižší opotřebení  54 %

Mazání při nouzovém chodu  100 %

 = až o

Návod k použití
Následující pokyny musí být bezpodmínečně dodržovány!

●  Pro všechny dieselové motory (vyjma nových vozidel; 

je třeba mít najeto nejméně 100 000 km).

●  Před otevřením nádobu dobře protřepejte (částice 

polytetrafluoretylénu jsou těžší než olej).

●  Před doplněním nechejte motor krátce běžet (měl by být 

mírně teplý).

● Plnicím otvorem vlijte celý obsah nádoby do motoru.

●  Je třeba ujet vzdálenost nejméně 60 km.

●  Důležité: V rámci následujících 2 000 km bude nanesena 

povrchová úprava.

●  Po doplnění produktu HIT-FLON® proveďte výměnu oleje 

teprve po ujetí 2 000 km.

●  Povrchová úprava je účinná až 66 000 km a je v motoru 

přítomna i po výměně oleje.

HUTH INDUSTRIE TECHNIK

Vyrobeno v Německu  •  www.hit-flon.com

Povrchová úprava motoru

200 ml


