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 1597 מספר המוצר

  לוב-פרו 
 שמן מנוע" חיזוק"תרכיז ל
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 תיאור המוצר
 . של רכב נוסעים בנזין ודיזלידידותי לסביבה להפחתת עשן ותצרוכת שמן במנועים, תוסף לשמן מנוע

 .המוצר מבוסס על טכנולוגית תוספים לשמני מנוע המתקדמת והעדכנית
 .המוצר הינו דל זרחן ודל כלור ולכן מאפשר שמירה על אורך חיי הממיר הקטליטי

ולנקיון מנוע משופר ) Anti-Wear Component(לוב תורם להפחתת החיכוך באמצעות מרכיב מונע חיכוך -פרו
להפחתת פליטת מזהמים דרך , אלה תורמים לפעולת מנוע טובה יותר). Dispersant(מצעות מרכיב מרחיף בא

 .צינור הפליטה ולמניעת זהום סביבתי
 .מתאים לשימוש בשמן מנוע מינרלי או סינתטי
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 שימושים אופייניים

תצרוכת שמן מוגברת , לוב משמש כתוסף חיזוק לשמן מנוע במנועים משומשים בעלי לחץ דחיסה נמוך-פרו
 . מוגברהולחץ עוק

 
ניתן להוספה לשמן חדש או לשמן משומש .  ליטר6ק מתאימה לקיבול שמן עד " סמ500 –תכולת הבקבוק 

 .התקופה בין החלפות שמניםבמהלך 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 תכונות אופייניות

 
 נתון  תכונה 

 15ºC- 0.88צפיפות ב
 40ºC- ,cSt 140צמיגות ב
 TBN  mg/g KOH 16בסיסיות 
      
     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 יתרונות מוצר

 .מפחית חימצון השמן ומונע הווצרות בוצה 
 .משפר עמידות השמן בתנאי חום גבוה 
 .משפר אטימות בצילינדר 
 .י שסתומים הידרולייםשומר על נקיון מרימ 
 .מאפשר הארכת חיי הממיר הקטליתי 
 .מפחית פליטת עשן של אדי שמן 
 .שמן" אכילת"מפחית  
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 אחסון

 . יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם 
 .מומלץ להשכיב החבית, אם לא תחת גג .רצוי תחת גג במקום יבש 
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 כות הסביבה ואיבטיחות
 . מסוכןחומר המוצר אינו מסווג כ 
 .אין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה, כמרבית מוצרי הסיכה 
 . גיינה אישית בעת השימוש במוצרי מומלץ לשמור על ה 
 . או העיניים/מנע מגע ממושך עם העור ו 
 . או חום/הרחק ממקור אש ו 
 .לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר) MSDS (העזר בדף בטיחות המוצר 
 . חייב להתקיים בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבהמוצר משומש /סילוק המוצר 
 . י המשרד להגנת הסביבה" שמן יש להעביר  למתקן מחזור שמנים  המאושר ע 
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 הערה

בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון  
ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר "אולם יש לציין שהמידע הנ. לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה

 .וסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצרשינויים בנ, הדפסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


