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PRO-LINE PŘÍSADA PRO STABILIZACI VISKOZITY OLEJE 
Pro-Line Visco-Stabil 

POPIS Moderní jednoúčelová vysoce výkonná přísada pro stabilizaci viskozity motoro-
vých olejů. Poskytuje vynikající ochranu před mechanickou tj. permanentní ztrátou 
střihové stability oleje v nejtěžších provozních podmínkách a chrání před řídnutím 
oleje při častém studeném startování. Zajišťuje optimální stabilitu mazacího olejo-
vého filmu při všech provozních podmínkách a snižuje opotřebení. Přísada také 
snižuje spotřebu oleje, tlumí hlučnost hydraulických zdvihátek ventilů a optimali-
zuje výkon motoru starších vozidel. Nezvyšuje ve studeném motoru viskozitu a tím 
zaručuje dobré startování motoru při nízkých teplotách. 

VLASTNOSTI - dobré viskózní a tepelné vlastnosti 
 - prodlužuje životnost motoru 
 - mísitelný se všemi běžnými motorovými oleji 
 - optimalizuje výkon motoru 
 - snižuje opotřebení 
 - zlepšuje těsnicí účinek pístních kroužků ve válcích motoru 
 - stabilizuje olejovou mazací vrstvu 
 - výborné vlastnosti při nízkých teplotách 
 - snižuje spotřebu motorového oleje 
 - tlumí hlučnost hydraulických zdvihátek ventilů 

TECHNICKÁ DATA Barva / vzhled : světle hnědá 
Hustota při +20 °C : 0,89  g/cm3  DIN 51757 

Viskozita při +20 °C : 2400 mPa.s DIN 51377 
Bod vzplanutí : +101 °C  DIN ISO 2592 
Bod tuhnutí : -5 °C  DIN ISO 3016 

 Zápach : charakteristický 
 Forma : kapalina 

OBLAST POUŽITÍ  Pro všechny benzinové a dieselové motory v osobních a užitkových automobilech, 
autobusech, stavebních strojích a zemědělských vozidlech. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Obsah dózy 1 l stačí až pro 20 litrů motorového oleje. Po aplikaci přísady motor 
zahřát na provozní teplotu. Přísada se může přidat do oleje kdykoliv v průběhu 
jeho používání. Nesmí se překročit maximální množství oleje v motoru, případně 
je nutné odsát potřebné množství oleje ještě před přidáním přísady. 

POZNÁMKA Přísada není vhodná pro použití u vozidel se spojkou v olejové náplni! 

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l  plechová dóza Obj. č. 5196 D-GB-I-E-P 
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