Brukerveiledning REWITEC ® PowerShot® S/M/L + 10/15/20/50
Behandling av bensin- og dieselmotorer med produkter i REWITEC® PowerShot® familien
Ved å bruke den verdensomspennende, godkjente REWITEC® PowerShot® med ny
sammensetning og patentert metallsilikat beleggteknologi, kan du blant annet:
• Redusere drivstofforbruket
• Forlenge motorens levetid
• Optimalisere ytelsen
• Redusere oljeforbruket
• Redusere utslipp av sotpartikler og eksos
• Forbedre kaldstartegenskapene
Ved å benytte deg av REWITEC® PowerShot® har du definitivt gått i riktig retning for å beskytte motoren langsiktig, redusere kostnader og samtidig bidra positivt til miljøet. Det er forskjellige størrelser av PowerShot®, som
er innrettet til motorens størrelse. PowerShot® S for motorsykler og mindre båtmotorer, PowerShot® M for motorstørrelse opp til 2.000 cm³ og PowerShot® L for en motorstørrelse opp til 3.000 cm³. For en motorstørrelse på
5.000 cm³ vil du måtte bruke PowerShot® M + PowerShot® L. For en motorstørrelse på 30.000 cm³ må du bruke
f.eks. PowerShot® 10 + PowerShot® 20. Skulle du ha noen spørsmål, vennligst ta kontakt med oss.
Behandling av 4-takts motorer (diesel og bensin):
1. Motoren bør ha nådd driftstemperatur, men skal ha kjørt minst 15 minutter.
2. I tilfeller hvor det er oljeseparatorer eller sentrifugalfiltre, deaktiver disse
under behandlingstiden. Skift også hovedfilteret.
2. Rist REWITEC® PowerShot® godt i ca 1 minutt .
3. Hell hele innholdet av flasken(e) i varm motorolje.
4. Kjør deretter bilen/kjøretøyet i min. 15 minutter.
5. Behandlingen er ferdig etter ca. 1500 km (ikke utfør oljeskift i løpet av denne
tiden).
Behandling av 2-takts motorer (motorsykler og båter):
1. Motoren bør ha nådd driftstemperatur, men skal ha kjørt minst 15 minutter.
2. Rist REWITEC® PowerShot® godt i ca 1 minutt .
3. Hell hele innholdet av flasken(e) til en halvfull tank
4. Kjør deretter motorsykkelen/båten i ca 15 minutter.
Behandling med REWITEC® PowerShot® kan vare inntil 100.000 km, men vi anbefaler en vedlikeholdsintervall med å tilføre en PowerShot® S ved hvert oljeskift, på grunn av det faktum at ingen motor er 100%
sammenlignbar med andre (på grunn av forskjellig belastning, slitasje, pre-eksisterende skader, osv.)
Sikkerhet:
Må ikke håndteres av barn. Ikke drikk væsken. Unngå hudkontakt. Kan være litt irriterende for øynene.
Skyll grundig med vann og oppsøke lege dersom irritasjonen ikke forsvinner. Må ikke helles ut i nærheten av
åpen flamme.

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er en oljetilsetning. Oljen brukes kun som et bærende element
når det dannes et metallsilikatbelegg på de bevegelige metalloverflatene i motor og drev.
Se utførlig presentasjon som kan lastes ned fra våre websider under “teknisk info”
For nærmere teknisk informasjon, kontakt TCnano Norge AS. Telefon 23 38 00 90 / 90 15 70 75
info@tcnano-norge.no
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