
AUTOMOBILOVÉ OLEJE
MOL Dynamic Moto Chain O-X

teflónové mazivo na motocyklové reᙐaze vo forme spreja

Výhody výrobku
- teflónový aditív
- pre reᙐaze s "O" a "X" krú០kami
- výborná ochrana voაi oderu a korózii
- vynikajúca priᏠnavosᙐ minimalizuje úlet maziva
- redukuje vymývanie maziva vodou
- predᎠ០ená ០ivotnosᙐ reᙐaze

Pou០itie
Sprej na mazanie reᙐazí motocyklov pre cestné aj terénne motocykle. Ponúka jedineაnú priᏠnavosᙐ a ochranu voაi
oderu. Chráni pred koróziou a je odolný voაi vode. Obsahuje teflónovú prísadu, ktorá dodáva mazivu ᘐpiაkové
parametre. Ak sa toto mazivo pou០íva pravidelne, zaregistrujete zvýᘐený výkon motocykla. Výrobok sa odporúაa pre
reᙐaze s "O" a tak isto aj pre reᙐaze s "X" krú០kami. MOL Dynamic Moto Chain O-X predl០uje ០ivotnosᙐ reᙐaze.
Pred pou០itím dobre pretrepaᙐ!

Popis výrobku 
Tento ᘐpiაkový produkt obsahuje kombináciu priᏠnavostných prísad, tuhých modifikátorov trenia a vysokoúაinných
protioderových prísad. Adekvátne rozpúᘐᙐadlo pomáha mazivu preniknúᙐ do აlánkov reᙐaze. Silný priᏠnavostný
úაinok spolu s teflónom obsiahnutým v mazive zabezpeაujú dlhodobú úაinnosᙐ. Protioderové prísady predl០ujú
០ivotnosᙐ reᙐaze a to aj za extrémnych prevádzkových podmienok.

Skladovanie a manipulácia
Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach s dostatoაným vetraním, ktoré sú chránené pred
priamymi poveternostnými vplyvmi a slneაným ០iarením. Neskladovaᙐ v blízkosti výhrevných telies.
Poაas prepravy, skladovania a pou០ívania výrobku dodr០iavajte zásady bezpeაnosti práce a ekologické pravidlá
vzᙐahujúce sa k ropným výrobkom.
Pre bli០ᘐie informácie si vy០iadajte Kartu bezpeაnostných údajov produktu. 
V pôvodnom balení pri dodr០aní skladovacích podmienok: 36  mesiacov
HorᏠavá kvapalina I. triedy nebezpeაnosti.
Odporúაaná teplota skladovania: max. 40°C

Informácie o balení a objednávaní 

SAP kód a balenie:
400 ml spray13007197

Zákaznícke centrum mazív:

Príjem objednávok:
fax: +421 2 245 167; 5859 9900
email: predaj.maziva@slovnaft.sk

Informácie na tel.: +421 2 5859 7645; 7288; 7434

Výrobca: MOL-LUB Ltd. Na trh SR dodáva: SLOVNAFT, a. s.
Kontakty pre bli០ᘐie informácie: SLOVNAFT, a. s., Divízia mazív, Technický servis SN, Vlაie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
Tel.: +421 2 5859 7264; 5859 7399; 5859 7647; 5859 7263          Fax: +421 2 4524 6829
moldynamic@slovnaft.sk, www.moldynamic.slovnaft.sk, www.maziva.slovnaft.sk 
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