
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARCHOIL AR6900-P MAX v2019 

ADVANCED PETROL SYNTHESIS 

MODYFIKATOR SPALANIA BENZYNY 

 

 

Archoil AR6900-P MAX to zaawansowany koncentrat uszlachetniacza paliwa specjalnie 

zaprojektowany dla poprawy właściwości nowoczesnych benzyn. Wykorzystując 

technologię czyszczącą z AR6400, AR6900-P MAX to pierwszy uszlachetniacz tego 

rodzaju, który umożliwia stałe dostarczanie polieteroaminy (PEA) podczas każdego 

tankowania aby przeciwdziałać gromadzeniu depozytów w silnikach z punktowym jak  

i bezpośrednim wtryskiem paliwa. 

 

Szczególnie silniki z bezpośrednim wtryskiem paliwa są podatne na powstawanie nagaru 

na zaworach wlotowych, który jest trudny do usunięcia. Stałe dostarczanie 

odpowiedniej dawki PEA pomaga zapobiegać nagromadzeniu depozytów w tych 

miejscach obniżając potrzebę inwazyjnego czyszczenia w serwisie. 

 

AR6900-P MAX został opracowany do czyszczenia, smarowania i zabezpieczania układu 

paliwowego przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności spalania dzięki użyciu 

technologii katalizatora spalania Archoil. 

 

AR6900-P MAX przywraca utracone osiągi i ekonomikę spalania a dodatkowo posiada 

unikalne właściwości smarne i obniżające tarcie by chronić powierzchnie przed 

nagromadzeniem depozytów. Molekuła po molekule depozyty są bezpiecznie usuwane  

z zaworów wlotowych, komory spalania, denka tłoka, katalizatora i sondy lambda. 

 

AR6900-P MAX poprawia wydajność spalania przy jednoczesnym zmniejszeniu skłonności 

do przedwczesnego zapłonu / spalania stukowego. 
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CECHY I ZALETY 

 

 Zmywa szkodliwe depozyty i pomaga utrzymać czystość silnika 

 Przywraca wydajność wtryskiwaczy paliwa 

 Poprawia osiągi oraz ekonomikę spalania 

 Wygładza pracę silnika na biegu jałowym 

 Obniża poziom szkodliwych emisji 

 Poprawia jakość spalania  

 Redukuje konieczność stosowania paliw wysokooktanowych  

 

INSTRUKCJE STOSOWANIA 

 

AR6900-P MAX jest odpowiedni do wszystkich benzynowych silników 4-suwowych, także 

paliw BIO oraz z etanolem. 

 

Stosuj regularnie w proporcji 1:1000 czyli np. 50ml na 50 litrów benzyny.  

Butelka 500ml wystarcza na 500 litrów benzyny. 

Dla maksymalnych osiągów dopuszczalne jest stosowanie w dawce o 50% wyższej czyli 

75ml na 50 litrów benzyny a nawet w dwukrotnej dawce 100ml na 50 litrów benzyny. 

Na stacji paliw najpierw wlej do baku AR6900-P MAX a następnie zatankuj benzynę. 

Stosuj do każdego tankowania. 

 

Dostępne opakowania: 100ml, 500ml z dozownikiem, 5 L 
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