
FRICTION MODIFIER

FRICTION MODIFIER  
Vähentää kulumista ja kitkaa bensiini- ja 
dieselmoottoreissa vaikuttamalla moottori-
öljyn viskositeettiin. Muodostaa erikois-
kalvon metallipinnoille jo parantaa voitelu-
tapahtumaa ja moottorin suojaa.

FRICTION MODIFIER   

is especially designed to reduce wear 
and friction in petrol an diesel engines. 

improves the lubrication and increases 
the protection of the engine.   

FRICTION MODIFIER  
Hõõrdumismodifikaator, mis on eelkõige 
mõeldud kulumise ja hõõrdumise vähen-
damiseks bensiini- ja diiselmootorites. 
Tekkiv lisa kilekiht metallpindadel paran-
dab määrimist ning suurendab 
mootorikaitset.

Kitkamodifiointiaine moottoriöljylle.

Hõõrdumismodifikaator mootoriõlile.

 



Midland – eine Marke der Oel-Brack AG. 
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Edut
• vähentää kitkaa ja kulumista
• tarttuu tehokkaasti metallipinnoille ja tarjoaa paremman suojan
• vähentää hapettumista ja lietteen muodostumista
• parantaa polttoainetaloutta
• yhteensopiva mineraalisten ja synteettisten moottoriöljyjen kanssa

Suositellut käyttökohteet:
Kaikki bensiini- ja dieselmoottorit ilman turboa ja turbolla. Toimii myös katalysaattorien ja dieselpartikkelisuodattimien 
(DPF) kanssa henkilöautoissa ja maastureissa.

•  friction and reduces wear
• bonds to metal surfaces for better protection
• reduces oxidation and sludge
• increases fuel economy
• compatible with mineral and synthetic engine oils

Recommended applications
For all gasoline and diesel engines with or without turbo, catalytic converters and Diesel Particle Filters (DPF) of
Passenger cars and SUV.
 

Kasud
• muudab hõõrdumist ning vähendab kulumist

sulandub metallpindadega ja tagab parema kaitse• 
• vähendab oksüdeerumist ja setet
• suurendab ökonoomsust
• sobib nii mineraalse kui ka sünteetilise mootoriõliga

Kasutusalad
Sobib kõigile bensiini -ja diiselmootoritega (k.a. turbo, katalüsaator, DPF) sõiduautodele, maasturitele.
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Pakkaus Packaging Pakend

LTK 12 pulloa
(12 x 0.375 L)

Case of 12 bottles 
(12 x 0.375 L)

Kast 12 pudelit
(12 x 0.375 L)

Annostus
Lisää moottoriöljyyn yksi 375ml pullo Friction lisäainetta. Yksi pullo riittää 3-6 litraan öljyä. Suuremmissa määris-
sä annostele lisäainetta 6-10% käytetystä öljymäärästä. Lisäaine voi olla moottorissa seuraavaan öljynvaihtoon 
asti. Parhaan tuloksen saavutat kun käytät lisäainetta säännöllisesti joka öljynvaihdon yhteydessä.

Dosage
To properly treat the engine, add one bottle of 375 ml to the engine oil. One bottle treats 3 – 6 liters. Larger vo-
lumes: 6 to 10% mixture ratio. The oil treatment can remain in the engine until the next oil change. For optimized 
protection use friction  regularly at every oil change. 

Doseerimine
Lisa mootoriõlile üks pudel Friction treatment 375 ml. Üks pudel on piisav 3 - 6 liitri õli töötlemiseks. Suuremate
koguste puhul arvestada vastavalt 6 kuni 10% õli kogusest. Õlilisand võib jääda mootorisse kuni järgmise õliva-
hetuseni. Parima tulemuse tagamiseks kasutada vahendit regulaarselt iga õlivahetusega.
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