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TECHNISCHE FICHE

Nova PTFE Care
DUURZAME PTFE-BEHANDELING VOOR MOTOR, VERSNELLINGSBAK EN 
DIFFERENTIEEL

Voorkomt wrijving van metaal-metaal door de PTFE-formule.

Beschermt alle smerende, roterende en bewegende delen.

Verlengt levensduur van motor, versnellingsbak en differentieel.

Geschikt voor diesel- en benzinemotoren.

Toepasbaar in alle manueel geschakelde versnellingsbakken.

Voorkomt slib en beschermt tegen zuren.

Verhoogt het prestatievermogen van de wagen.

Vermindert uitlaatemissie.

Werkt efficiënt en duurzaam.

Een PTFE-behandeling vraagt geen arbeidsuren.

Gebruik

• Laat de motor op bedrijfstemperatuur komen. 
• Giet de helft van het flesje in de motor bij de zuivere motorolie. 
• Schudt het flesje krachtig en voeg vervolgens de rest toe. 
• Voor een optimaal resultaat: eerst reinigen met Novaflush Engine.

Product

Karakteristieken

Nova PTFE Care is een duurzame PTFE-behandeling voor motor, 
versnellingsbak en differentieel. Nova PTFE Care is geformuleerd op 
de zwaarste prestaties, 1 behandeling is goed voor 80.000 km Nova 
PTEF Care is een geconcentreerd wrijvingsreductiemiddel en 
verbetert de duurzaamheid van de motor. Nova PTFE Care 
vermindert het olieverbruik, verlengt de levensduur van alle 
bewegende delen van motor, versnellingsbak en differentieel door 
deze te beschermen met een PTFE-film die wrijving voorkomt.

Verpakking

Nova PTFE Care - fles 300ml 741403000

Technische Eigenschappen

• Kookpunt: 48 °C.
• Vlampunt: 215°C.
• Smeltpunt: 300°C. pH: 4-8.
• Relatieve dichtheid (bij 20°C): 0,89.
• Relatieve dampdichtheid: > 1.
• Wateroplosbaarheid: niet oplosbaar.
• Geur: etherisch Kleur: kleurloos.
• NOVA PTFE CARE behandelt tot 5 liter olie.
• Houdbaarheid: 36 maanden, droog, koel en 

vorstvrij.
• Veiligheidsmaatregelen: gelieve de 

veiligheidsfiche te raadplegen.
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