
Oil Enhancer 

Čistilna sredstva

Oil Enhancer je dodatek k olju, ki je posebej zasnovan za izboljšanje delovanja in podaljšanje življenjske 
dobe motorja s povečanjem zmogljivosti in življenjske dobe motornega olja ter zmanjšanjem trenja.

Koda:  83640  (KOE) - 250 ml plastenka

Lastnosti in prednosti

• Kompatibilen z vsemi mineralnimi in sintetičnimi olji
• Vsebuje povečano stopnjo dodatkov proti obrabi - zmanjša obrabo in trenje na vseh gibljivih delih
• Vsebuje dodatke za izboljšanje viskoznosti – manjša poraba olja, ustavi manjše kapljanje
• Vsebuje modifikatorje trenja – izboljša hladen zagon in omogoča manjšo porabo goriva
• Zmanjšuje rjavenje sestavnih delov motorja in oksidacijo olja v motorju

Uporaba 

Dodatek k olju Oil Enhancer v dodanem motornem olju 
predstavlja maksimalno zaščito, saj podmaže črpalko, 
ležaje pogonske gredi, odmične gredi in glavne gredi, 
turbinski polnilnik, injekcijsko črpalko, batnice,cilindrske 
vložke, batne obročke, hidravlične in mehanske 
dročnike in vse dele, ki so podvrženi vročini in trenju.  

Navodila za uporabo

Pred polnjenjem motorja s čistim oljem 
pri servisnem intervalu dodajte 250 ml 
plastenko dodatka k olju KENT Oil 
Enhancer preden dopolnite mazalno olje 
na predpisano raven. 
Če olje menjate med rednimi servisi, 
dodajte 250 ml plastenko dodatka k olju 
KENT Oil Enhancer v blok motorja 
preden dolijete olje do ustrezne ravni.



Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica 
Tel: 01 519 33 33
www.at-team.si e-mail: info@at-team.si

Pravila in pogoji
Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber 
House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena 
licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko 
spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent ltd in zastopnik 
blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli 
napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk 
na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z 
odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Tehnične informacije

83640 Koda: 

Naziv:  

Oznaka: 

Rok uporabe:  

Prodajna enota: 

Oblika: 

Oil Enhancer 250 ml 

KOE 

18 mesecev 

Posamezna 

Rjava tekočina

Tarifna številka:   3403 99 10 

Varnostni list:  Da 

>1000C 

0.920 g/ml 

Plamenišče: 

Specifična teža:

VOC: -
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