MILITEC-1? Sua
Embarca&ccedil;&atilde;o Precisa - Use e
Comprove
R$ 70,00
Compro: A SUA EMBARCA&Ccedil;&Atilde;O PRECISA DE MILITEC-1?
\n &bull;MILITEC-1? REDUZ O DESGASTE DO MOTOR DURANTE A PARTIDA EM
FRIO E QUANDO OPERA COM CARGA M&Aacute;XIMA !
\n &bull;MILITEC-1? PROTEGE O SEU EQUIPAMENTO, E MANT&Eacute;MFUNCIONANDO, INCLUSIVE NO CASO DE PENETRAR &Aacute;GUA SALGADA !
\n &bull;MILITEC-1? PROPORCIONA MAIS POT&Ecirc;NCIA NA SAIDA E MAIOR
VELOCIDADE FINAL !
\n &bull;MILITEC-1? AJUDA A ECONOMIZAR COMBUST&Iacute;VEL E AUMENTA A
AUTONOMIA DE NAVEGA&Ccedil;&Atilde;O !
\n &bull;MILITEC-1? EVITA A CORROS&Atilde;O E OXIDA&Ccedil;&Atilde;O DAS
PE&Ccedil;AS MEC&Acirc;NICAS !
Usar um bom &oacute;leo n&atilde;o &eacute; suficiente! Os motores e
transmiss&otilde;es de hoje tem toler&acirc;ncias mais precisas e funcionam a
temperaturas muito maiores que nunca antes. Os melhores &oacute;leos podem falhar
quando expostos &agrave; extremo calor e cargas excessivas, perdendo totalmente a
sua EFIC&Acirc;CIA. O &oacute;leo deteriorado e contaminado, pode causar o desgaste
prematuro das pe&ccedil;as mec&acirc;nicas do motor e transmiss&atilde;o do seu barco
e reduzir a vida &uacute;til do seu valioso equipamento. Inclusive para aqueles que
trocam o &oacute;leo freq&uuml;entemente, MILITEC-1? pode oferecer
benef&iacute;cios significativos.
MILITEC-1? est&aacute; no metal na hora da partida, antes de que o &oacute;leo
lubrificante &eacute; bombeado dentro do motor, e este esta protegido e lubrificado
quando mais precisa. Isto &eacute; especialmente importante para usu&aacute;rios de
fim de semana, cujas embarca&ccedil;&otilde;es est&atilde;o paradas durante a semana,
e as partidas em &ldquo;seco&rdquo; s&atilde;o mais &ldquo;secas&rdquo; ainda.
MILITEC-1? reduz o atrito notavelmente, n&atilde;o estar&aacute; gastando precioso
combust&iacute;vel e sacrificando pot&ecirc;ncia para combater o atrito interno do
pr&oacute;prio motor. Devido a este fato experimentar&aacute; uma maior economia de
combust&iacute;vel e um significativo aumento de torque do motor.
MILITEC-1? estar&aacute; a&iacute; para lubrificar e proteger o motor, inclusive no caso
de contamina&ccedil;&atilde;o do &oacute;leo lubrificante do motor e reversores por
&aacute;gua salgada ou combust&iacute;veis.
O QUE &Eacute; MILITEC-1??
&Eacute; um condicionador de metais sint&eacute;tico, a base de hidrocarbonetos, que
consegue reduzir substancialmente o atrito entre superf&iacute;cies met&aacute;licas
(testes de laborat&oacute;rio comprovaram at&eacute; 85% de diminui&ccedil;&atilde;o).
Ele protege os metais com uma liga&ccedil;&atilde;o molecular de lubrificantes
sint&eacute;ticos. N&atilde;o cont&eacute;m part&iacute;culas s&oacute;lidas como

P.T.F.E. (TEFLON?), nem part&iacute;culas met&aacute;licas e a sua
formula&ccedil;&atilde;o de tecnologia molecular avan&ccedil;ada, &Uacute;NICA no
mundo, garante absoluta aus&ecirc;ncia de solventes e parafinas cloradas (n&atilde;o
entope galerias e filtros, nem forma &aacute;cido clor&iacute;drico).
MILITEC-1? penetra nos microporos do metal e se ancora a&iacute;, protegendo as
superf&iacute;cies, at&eacute; por 5 horas ou o aproximado equivalente a uma
temporada de f&eacute;rias completa. A liga&ccedil;&atilde;o molecular permanece
intacta, inclusive ap&oacute;s as trocas de &oacute;leo, que por ventura poderiam ser
feitas durante o intervalo.
MILITEC-1? funciona em extremas temperaturas frias ou quentes e &eacute;
compat&iacute;vel com a maioria de &oacute;leos minerais e sint&eacute;ticos, fluidos
de transmiss&atilde;o e graxas, vendidas no mercado.
Adicionalmente, considere o produto como uma barreira de seguran&ccedil;a, se
&aacute;gua penetrar no motor e como um eficaz rem&eacute;dio contra a
a&ccedil;&atilde;o corrosiva do &aacute;lcool, contido na gasolina e do salitre.
O QUANTO &Eacute; NECESS&Aacute;RIO?
\n &bull;Para um motor de 4 tempos, &agrave; gasolina ou &aacute;lcool, com
c&aacute;rter de 4 litros, somente 25 mililitros de MILITEC-1? ser&atilde;o
necess&aacute;rios. MILITEC-1? &eacute; adicionado ao &oacute;leo lubrificante. Ele
n&atilde;o substitui o &oacute;leo. MILITEC-1? condiciona o metal e n&atilde;o o
&oacute;leo (eventualmente &eacute; completamente &ldquo;ad-sorvido&rdquo; pelo
metal).
\n &bull;Para motores DIESEL use 6 mililitros por cada litro de deslocamento do motor.
Grandes motores de DIESEL podem trabalhar at&eacute; 5 horas com uma s&oacute;
aplica&ccedil;&atilde;o.
\n &bull;Para motores de 2 tempos use 6 mililitros para cada litro de &oacute;leo de 2
tempos, adicionado &agrave; gasolina.
\n &bull;Para prote&ccedil;&atilde;o do I/O e das unidades inferiores, use 6 mililitros por
cada litro de &oacute;leo.
\n &bull;As pe&ccedil;as mec&acirc;nicas m&oacute;veis novas ou retificadas podem ser
pre-tratadas com uma fina pel&iacute;cula de MILITEC-1? PURO diretamente sobre a
superf&iacute;cie do metal e aquecidas a 8&ordm;C num forno, estufa ou por
indu&ccedil;&atilde;o durante 3 minutos. Este tratamento aumenta a vida &uacute;til das
pe&ccedil;as, em at&eacute; duas vezes, j&aacute; que evita o desgaste inicial delas.
OUTRAS APLICA&Ccedil;&Otilde;ES:
MILITEC-1? pode ser usado tamb&eacute;m para proteger, aumentar o rendimento e a
vida &uacute;til do seu jet-ski,autom&oacute;vel, motocicleta, gerador el&eacute;trico,
motores el&eacute;tricos, bombas, compressores, ar condicionado, podador de grama,
motoserra, portas deslizantes, armas e outras aplica&ccedil;&otilde;es em ambientes de
atrito mec&acirc;nico dos mais diversos equipamentos do lar, nas industrias ou empresas
de transportes.
Pedidos e Informa&ccedil;&otilde;es:
site: www.mbmautoparts.com.br
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Paulo&quot;<br><br>
Parceria: <a href="http://www.freeboat.com.br/classifieds/detail.php?id=758"
rel="nofollow">freeboat.com.br</a>

Informações do Anúncio
País: Brasil
Estado:
Cidade: Santos - S&atilde;o Paulo - S&atilde;o Jos&eacute; do Rio Preto

