Katalog produktow
XADO CHEMICAL GROUP

Revitalizant®
Kondycjonery metali
Oleje
Smary
Płyny specjalne
Preparaty do klimatyzacji

© XADO Chemical Group

Drodzy Przyjaciele
Przedstawiamy Wam
katalog produktów XADO.
XADO INNOVATIve NANOTECHNOLOGY
Zebrano tu pełną, ważną i przydatną
informację o produktach pod handlową marką
XADO. Każdy produkt zawiera: obraz, opis,
podstawowe charakterystyki i właściwości,
porządek stosowania. Obecność artykułów
i informacja o opakowaniu, pozwala szybko
zorientować się podczas zamawiania.
Katalog zawiera specjalne opisy i składa się z działów:

8
24
38
82
85
96
98

s.

zatomizowane kondycjonery metali
Revitalizant®
XADO Atomic Oil
smary
chemia samochodowa
oleje Atomic
dodatki Atomex
i po raz pierwszy prezentuje silnikowe oleje
syntetyczne XADO Luxury Drive

Mamy nadzieję że niniejsze
wydanie będzie Państwu
przydatne i pomoże wybrać
z całej gamy produktów te,
które właśnie potrzebujecie
do swojego auta.
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Jak to działa

Kilka zdań o technologii rewitalizacji

Eksperyment demonstracyjny

1

3

Ścieżka toczenia w łożysku została celowo uszkodzona rylcem grawerskim. Należy tu zauważyć że
uszkodzenie modeluje się z nadmiarem wielkości tzn.
kilkakrotnie większe od występujących w eksploatacji.
Takie skoncentrowane uszkodzenie może doprowadzić
do zniszczenia elementu.

Zużycie powierzchni roboczej

Pracujące łożysko z smarem obciążane jest na specjalnym przyrządzie siłą 8000 N przy obrotach 1000 1/min
przez 15 minut pracy.
Podczas pracy łożyska zachodzi indywidualna rewitalizacja — likwidacja uszkodzenia na powierzchni tarcia drogą
sformowania ochronnego metalowo ceramicznego pokrycia. Rezultat eksperymentu ilustrują fotografie.

2

Aby pojawiło się zużycie wystarczy zadrapanie czy
zadarcie spowodowane twardymi cząstkami obcego
pochodzenia (pył, brud, wiórek). Miejsca szkodzeń objawiają anomalną aktywność powierzchni gdzie atomy
metalu mają nieskompensowane więzi. Przyłożenie obciążenia wywołuje odrywanie się atomów, całych grup
w postaci klasterów a nawet opiłków.

Łożysko zapełniono smarem „XADO Remontowy”
jaki przeznaczony jest do węzłów wykazujących duże(do 80%) zużycie.

Początek rewitalizacji

Budowa i formowanie nowej warstwy

Zakończenie modyfikacji powierzchni

Po upływie kilkunastu minut od początku rewitalizacji
w miejscu zadrapania pojawia się łatka metalo-ceramiki. Strefa anomalnej aktywności zanika. Procesy energetyczne stabilizują się, narastanie nowego pokrycia
zanika.

Dyfuzja warstwy ochronnej w metal rodzimy
tworzy super mocną, gradientową metalowo
ceramiczną powłokę z unikalnymi własnościami eksploatacyjnymi.

profil
uszkodzenia

szerokość

zabudowa
uszkodzenie
uszkodzenia
powierzchni

profil
profil
uszkodzenia
uszkodzenia

Fragment ścieżki łożyska. Wyjściowa powierzchnia fabryczna chropowata, z głębokimi śladami po szlifowaniu. Centralnie, specjalnie naniesione uszkodzenie punktowe — krater
o średnicy ponad 0,5 mm i głębokości do 0,7 mm.

Wizualizacja procesu rewitalizacji
DO

PO

aplikacji
Revitalizant®

Po przebiegu ok. 500 km uszkodzenie
usunięte zupełnie. Rewitalizacja
sformowała na powierzchni idealnie
wygładzone metalowo ceramiczne
pokrycie ochronne.

100х

szerokość

zabudowa uszkodzenia

profil
uszkodzenia

Ten sam wycinek łożyska po 15 minutach pracy z obciążeniem, smarowany smarem „XADO Remontowy”. Powierzchnia modyfikowana metalo-ceramiką, lustrzana,
gładka. Ślady obróbki fabrycznej całkowicie zanikły. Na
krawędzi krateru powstały napływy przypominające nawisy śnieżne z zamieci. Wyraźnie widać że usuwanie uszkodzenia postępuje kierunkowo — od krawędzi do centrum,
stopniowo je zapełniając.

Podstawowa charakterystyka pokrycia ochronnego

aplikacji
Revitalizant®
Rzeczywista powierzchnia detalu
do i po rewitalizacji.

głębokość

uszkodzenie powierzchni

głębokość

Revitalizant® niesiony jest środkiem smarnym do powierzchni roboczych. Oddziaływanie Revitalizant® rozpoczyna się właśnie w strefie największego zużycia,
właśnie tam występuje znaczący nadmiar energii a atomy metalu mają największą ilość swobodnych (nieskompensowanych) więzi. Więzi te, działając jak magnesy
wychwytują i utrzymują bezpośrednio w miejscach zużycia „materiał budujący” za pomocą nano-komponentu
Revitalizant®.

Bez komponentu
Revitalizant®

Z komponentem
Revitalizant®

Mikrotwardość
kG/mm2

200 – 300

650 –750

Chropowatość
Ra (µm)

0,9 – 2,1

Odporność
na zużycie

Normalna

do 0,06

klasa wyższa
jakości

Wysoka

Przedmiot demonstracji
Wybrano na przedmiot próby seryjne łożysko wzdłużne. Materiał łożyska — wysoko legowana stal narzędziowa. Stal ta jest stosowana na szczególnie obciążone części: przeguby synchroniczne, rolki popychaczy,
elementy tłoczące pomp wtryskowych, łożyska oporowe wałów skrzyń biegów.

Seryjne łożysko,
stosowany
w pompach
wtryskowych silników
wysokoprężnych.
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Prawa rewitalizacji
Technologia 1 Stage
Najbardziej
zaawansowaną
technologią rewitalizacji
jest technologia 1 Stage,
posiadająca najwyższe
możliwości odnowienia
powierzchni i ochrony
przed zużyciem.
Główne korzyści

Dzięki produktom XADO rewitalizacja stała się nieodłącznym elementem obsługi samochodu. Proces rewitalizacji
formuje na powierzchniach par tarcia nowe, gradientowe wielofunkcyjne pokrycie. Detalom przywracana jest zużyta
objętość — te same „setki” oraz „dziesiątki” jakie mogły być utracone bezpowrotnie podczas eksploatacji.

Jest to efekt remontowy lub Pierwsze prawo rewitalizacji
Efektem jest znaczący wzrost kompresji i jej wyrównanie w cylindrach, spada zużycie paliwa, rośnie elastyczność
silnika, odnawiają się pompy oleju, węzły turbosprężarek, wały korbowe i panewki. Zanikają szumy i drgania skrzyń
przekładniowych, bicia pomp wspomagania, luzy i bicia łożyskowań.

• Obróbka w jednym etapie
Łatwość aplikowania produktu.
Obróbka zespołu zachodzi na drodze 1000 km.

Podwyższenie kompresji w cylindrach silnika.

14,1

14,1

14,4

14,5

Oszczędność środków finansowych i czasu

Nominał

OSZCZĘDNOŚĆ

fabryczny

Pierwszy
cylinder

Obniżenie zużycia paliwa
(do 15 % podczas jazdy,
do 30 % na biegu jałowym).

11,6

9,6

9,3

Drugi
cylinder

Trzeci
cylinder

Nieobecność kosztów
na naprawy główne.

Czwarty
cylinder

KOSZTY

Obniżenie zużycia paliwa

Wygląd zewnętrzny to szklista powierzchnia. Struktura
fizyczna — metal utwardzony węglikami żelaza i węglem. Zawartość węgla osiąga swoje maksimum przy
powierzchni przetwarzając w podobny do diamentu film.
Takim sposobem osiągamy praktycznie nadzwyczajną
twardość, zabezpieczenie podwyższonego resursu: super odporna warstwa wierzchnia na rdzeniu metalowym.

Ważna osobliwość metalowo ceramicznego pokrycia realizowanego nano-komponentem Revitalizant® — gotowość
do samoodnowienia. Nawet po dziesięciu eksploatacyjnych wymianach oleju w ekwiwalencie 100 000 km przebiegu, pojawiające się rysy na gładzi cylindrów szybko są likwidowane. Zapas takiej odporności — w nagromadzonym
potencjale wewnętrznych naprężeń ściskających, jaki pozostaje niemal niezmienny w całym okresie eksploatacji.
Dzięki zastosowaniu komponentu Revitalizant® można utrzymać idealny stan zespołów i węzłów.

Co daje rewitalizacja*

12,6

Szybka rewitalizacja
w jednym etapie.

Jest to ochrona przed zużyciem lub Drugie prawo rewitalizacji

Maszyny i mechanizmy otrzymały lekarstwo przeciw starzeniu —
to główne albo Trzecie prawo rewitalizacji

• Szybkość działania

• Uniwersalność
1 Stage stosujemy tak w silnikach z zapłonem
iskrowym jak i samoczynnym, zasilanych
LPG czy CNG. Technologia 1 Stage jako
pierwsza pozwala przedstawić gwarancję
na bezzużyciową eksploatację metalowo
ceramicznego pokrycia na drodze ponad
100 000 km. Na jej bazie zestawiono szereg
topowych produktów z nano-komponentem
Revitalizant®.

Nowa warstwa posiada unikalne właściwości: wysoką twardością, wysoką odpornością na korozję, niską chropowatością.
Po rewitalizacji detali, gwarantuje się 2-4 krotnie dłuższą eksploatację.

5,3 %

Jedna obróbka
komponentem
Revitalizant®

Mieszany cykl
eksploatacji:
miasto-trasa.

Brak kosztów z tytułu
|przestoju pojazdu.

Przedłużenie eksploatacji.
Podniesienie sprężania
i mocy silnika.

7,351 L na 100 km
średni poziom zużycia
paliwa

6,962 L na 100 km
* w oparciu o dane uzyskane podczas certyfikacji TUV w samochodzie Mazda 6262,0L

Do obróbki

Po obróbce

Racjonalność ekologiczna,
obniżenie emisji związków
szkodliwych w atmosferę.
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Zatomizowane uszlachetniaczekondycjonery metalu
Uszlachetniacze metalu są przeznaczone do stworzenia wielopoziomowego systemu ochrony części przed zużyciem
i przeciążeniami, dzięki polepszeniu własności smarnych olejów. Warstewka oleju z uszlachetniaczem metalu posiada dużą wytrzymałość i ustanawia na powierzchni części metalowych warstwę chroniącą przed ich zużyciem.
Zatomizowane uszlachetniacze metalu (Atomic Metal Conditioner-AMC): innowacyjny produkt nowej generacji uszlachetniaczy metali. Przy produkcji AMC po raz pierwszy została zastosowana formuła trzech składników,
zawierających czynnik poślizgu, Revitalizant® oraz uszlachetniacz metalu.
Od dzisiaj, kondycjonery metali wykonują DWA zadania: tradycyjne — polepszają własności smarne oleju i nowe —
modyfikują powierzchnie tarcia poprzez Revitalizant®.

Zatomizowane uszlachetniacze metalu XADO różnią się między sobą
przeznaczeniem oraz zależnością od
stopnia działania nano-komponentu Revitalizant® (RF — Revitalization® Factor).
Współczynnik rewitalizacji — efektywność odbudowywania i ochrony silnika
przed zużyciem. Im wyższy RF, tym
pełniejsze własności przeciwzużyciowe
oraz odbudowujące otrzymanej w wyniku rewitalizacji warstwy.

Czynnik 2D poślizgu

Zapewnia superlekki poślizg
między częściami silnika
granulki
1 Stage ReVitalizant®

Formuje na powierzchniach
części warstwę metaloceramiczną, co hamuje zużycie silnika
i zwiększa jego żywotność

Skuteczne w wszystkich typach silników: benzynowych, gazowych (LPG)
oraz Diesla, w tym wysilonych, z turbodoładowaniem, bezpośrednim wtryskiem, wyposażonych w katalizatory
czy filtr sadzy lub cząstek stałych.

Uszlachetniacz metali

Wzmacnia warstewkę smarną,
łączy się z nano-komponentem
Revitalizant®

Są kompatybilne
z wszystkimi typami
olejów silnikowych.

Granulki rozpuszczają
się całkowicie w oleju
pod wpływem ciepła

Charakterystyki i proporcja skuteczność/cena dla produktów zawierających REVITALIZANT®
(do silników samochodów z dowolnym przebiegiem)

Charakterystyki i proporcja skuteczność/cena dla produktów zawierających REVITALIZANT®
(do silników samochodów z dowolnym przebiegiem)

Ochrona
Odnowienie
Zapas regeneracyjny.
Umowne oznaczenie ochrony, odnowienia, regeneracyjnych możliwości przebudowy
powierzchni w odniesieniu do charakterystyk po zastosowaniu REVITALIZANT® tubka 9 ml.

G... Pokolenie nano-komponentu Revitalizant® stosowanego w produkcie
(G1…G4, wyższa cyfra – lepszy).

BEST OFERTA!

BEST OFERTA!
skuteczność/cena

AMC jest produktem trójskładnikowym. Z wyglądu jest
to dwufazowy płyn rozdzielony granulkami komponentu
Revitalizant®. Wszystkie trzy składniki rozpuszczają się
w oleju przy temperaturze roboczej silnika.

Umowne oznaczenie ochrony, odnowienia, regeneracyjnych możliwości przebudowy
powierzchni w odniesieniu do charakterystyk po zastosowaniu REVITALIZANT® tubka 9 ml.
Referenzpunkt für Kosten-Nutzen-Verhältnis

Skuteczność/
Cena

Skuteczność/
Cena

Punkt odniesienia określający ochronę,
odnowienia i regeneracji.

2,4
2,4

Revitalizant® 2 tubka X 9 ml

G2+

Revitalizant® EX120
2 strzykawki X 8 ml

Revitalizant® 3 tubka X 9 ml

G2+

G3+
AMC New Car 225ml

G2

Revitalizant® EX120
3 strzykawki X 8 ml

G2+

Zapas regeneracyjny

3,5

Odnowienie

Zapas regeneracyjny

Ochrona

Ochrona

Punkt odniesienia skuteczność/cena.

1 STAGE ENGINE
Revitalizant® tubka 27 ml

G3

G3+
AMC Maximum 225ml
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Potwierdzenie skutecznosci
XADO АМС Maximum

Zatomizowany kondycjoner metali

XADO Maximum 1 Stage
Specjalnie przeznaczony do silników z przebiegiem powyżej 20 000 km, gwarantuje maksymalną ochronę przed zużyciem
przez 100 000 km. Zapewnia naprawę odbudowującą silnik oraz jego aktywną ochronę bezpośrednio podczas eksploatacji
samochodu.

ZALETY

Odpowiedniość działania XADO AMC Maximum wskazana wymaganymi właściwościami została potwierdzona serią prób
eksploatacyjnych. Sprawdzenie wykonało niezależne laboratorium "Uniwersal-Nieftechim", posiadające wyższy stopień
akredytacji w obszarze produktów ropopochodnych (oleje, smary i paliwa).
Badania eksploatacyjne wykonano na grupie dziesięciu samochodów osobowych tak z silnikiem o zapłonie iskrowym jak
i samoczynnym, o różnych przebiegach i odpowiednio - o różnym stopniu zużycia silnika.

• Odbudowuje powierzchnię silnika i kompensuje
bieżące zużycie.
• Wyrównuje i zwiększa kompresję w cylindrach.
• Podnosi ciśnienie w układzie olejowy do
nominalnego.
• Tworzy aktywny system ochrony części przed
przeciążeniem oraz przegrzaniem się.
• Polepsza właściwości smarne oleju oraz
charakterystyki własności zespołu silnikowego.

Podczas badań były porównywane wskaźniki pracy silnika do i po zastosowaniu XADO AMC Maximum: poziom kompresji i jej rozrzut między cylindrami; skład spalin; zużycie paliwa, poziom drgań mierzony w punktach kontrolnych; ciśnienie
oleju; własności smarne oleju w silniku. Na odcinku 100 000 km wykonano pomiary geometrii części narażonych na tarcie oraz zawartość startych metali w przepracowanym oleju. Pomiary udowodniły stabilność właściwości odnawiających i
przeciwdziałających zużyciu.
Przytoczone w tablicy odpowiednie wyniki badania potwierdzają wysoki stopień skuteczności zatomizowanego kondycjonera
metali XADO AMC Maximum.

Potwierdzenie skuteczności

• Obniża zużycie paliwa.
• Zwiększa moc i elastyczność silnika.
• Obniża poziom hałasu oraz wibracji.
• Zwiększa żywotność silnika.

KRYCIA N
PO
A

ST
AN

000 KM
100

ARANC
JA
GW

• Gwarantuje ochronę silnika przez 100 000 km
przebiegu.

ID E A L N

Zastosowanie produktu oznacza
że silnik przeszedł pełny cykl
rewitalizacji, jest całkowicie
odbudowany i chroniony przed
zużyciem przez 100 000 km
przebiegu.

Sprężanie, [atm]

10.4

Rozrzut kompresji, [atm]

3

13.2

0.5

cylindry silnika, [mm]

76.59

76.53

czopy wału korbowego, [mm]

42.93

42.97

Art. XA 40212

Art. XA 40412

butelka
w pudełku

zestaw
podarunkowy

do

5 litrów
oleju

na biegu jałowym [atm]
obroty robocze [atm]

0.36

0.53

3.3

4.5

Y

Uwaga
Rewitalizacja przebiega w ciągu 1000–1500 km przebiegu;
w tym okresie nie zaleca się wymiany oleju.
Powtórne zastosowanie XADO Maximum 1 Stage zaleca
się po 100 000 km przebiegu.

1. Butelkę wstrząsnąć.
2. Wprowadzić* zawartość przez wlew oleju
rozgrzanego do temperatury roboczej silnika.
3. Uruchomić silnik i utrzymać na biegu jałowym przez
3–5 minut.
* Przy ujemnych temperaturach powietrza środek zaleca się podgrzać
do temperatury +25…30 °C.

Aby zagwarantować najwyższy poziom ochrony silnika przed zużyciem,
zaleca się w przyszłości stosować oleje silnikowe XADO Atomic Oil lub
uszlachetniacz metalu XADO HighWay przy każdej wymianie oleju.

bardzo
dobrze

ODNIESIENIE »
Wyniki badań można sprawdzić
na www.xado.info w dziale
Results and Warranty

Skład spalin
СО, %

2.91

2.35

СН, [ppm]

854

820

zadymienie [1/m]

2.74

2.38

7.1

6.9

bardzo
dobrze

2

bardzo
dobrze

Zużycie paliwa, [ L/100km]
Drgania, [µm/s]

Ciśnienie w układzie smarowania

Sposób użycia
225 ml

wspaniale

Wymiary geometryczne

Revitalization® Factor

225 ml

bardzo
dobrze

bardzo
dobrze

Ochrona przed
zużyciem, [tys. km]

4

132

wspaniale

wspaniale
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XADO Maximum for SUV

KRYCIA N
PO
A

ST
AN

000 KM
100

Przeznaczony do silników samochodów klasy SUV (Sport Utility Vehicle) oraz pojazdów dostawczych gdzie ilość oleju w silniku
nie przewyższa 10 litrów.

ARANC
JA
GW

Zatomizowany kondycjoner metali

ID E

do

5 litrów
oleju

Y
ALN

225 ml

Zalety

Art. XA 40211
butelka
w pudełku

• Odbudowuje powierzchnię silnika i kompensuje
bieżące zużycie.

225 ml

• Wyrównuje i zwiększa kompresję w cylindrach.

Art. XA 40411

• Podnosi ciśnienie w układzie olejowym do
nominalnego.

zestaw podarunkowy

• Tworzy aktywny system ochrony części przed
przeciążeniem oraz przegrzaniem.
• Polepsza właściwości smarne oleju oraz
charakterystyki zespołu silnikowego.

Zastosowanie produktu
oznacza że silnik przeszedł
pełny cykl rewitalizacji, jest
całkowicie odbudowany
i chroniony przed zużyciem
przez 100 000 km przebiegu.

• Obniża zużycie paliwa.
• Zwiększa moc i elastyczność silnika.
• Obniża poziom hałasu oraz wibracji.
• Zwiększa żywotność silnika.
• Gwarantuje bezzużyciową ochronę silnika
na drodze 100 000 km

Revitalization® Factor

KRYCIA N
PO
A

ST
AN

000 KM
100

ARANC
JA
GW

Zatomizowany kondycjoner metali

ID E A L N

Zastosowanie produktu
oznacza że silnik przeszedł
pełny cykl rewitalizacji, jest
całkowicie odbudowany
i chroniony przed zużyciem
przez 100 000 km przebiegu.

Y

Revitalization® Factor

360 ml

Art. XA 40015
Butelka w kartonie

do

10 litrów
oleju

Zaleca się jednokrotną aplikację na 100 000 km jazdy. Rewitalizacja
zachodzi na 1000-1500 km drogi i w tym okresie nie zaleca się wymiany
oleju.

Specjalnie przeznaczony do samochodów nowych
(z przebiegiem do 20 000 km), gwarantuje maksymalną
ochronę przed zużyciem przez 100 000 km.
Zapewnia najwyższy poziom ochrony silnika nowego
samochodu oraz miejscowe, precyzyjne docieranie
części podczas pracy.

Sposób użycia

Zalety
•

Zapewnia efektywną (z minimalną utratą metalu
i w ciągu minimalnego czasu) dotarcie części
nowego silnika w trakcie eksploatacji.

•
•

Kompensuje zużycie części w trakcie eksploatacji.
Tworzy aktywny system ochrony części przed
przeciążeniem oraz przegrzaniem.

Sposób użycia

1. Butelkę wstrząsnąć.

1. Pojemnik energicznie wstrząsnąć.

2. Wprowadzić* zawartość przez wlew oleju rozgrzanego do temperatury roboczej silnika.

•

Polepsza właściwości smarne oleju oraz
charakterystyki tribologiczne zespołu silnikowego.

3. Uruchomić silnik i utrzymać na biegu jałowym przez
3–5 minut.

•
•
•
•
•

Obniża zużycie paliwa.

2. Zawartość* wlać w rozgrzany do temperatury pracy
silnik, przez wlew oleju.
3. Uruchomić silnik i utrzymać na biegu jałowym przez
3–5 minut.
* w niskich temperaturach otoczenia, wskazane jest podgrzać zawartość do
co najmniej temperatury pokojowej.

Uwaga

XADO New Car

Celem zabezpieczenia wyższego stopnia ochrony silnika przed zużyciem, zaleca się stosowanie olejów silnikowych Xado Atomic Oil lub kondycjoner metali HighWay przy każdej wymianie oleju.

* Przy ujemnych temperaturach powietrza środek zaleca się podgrzać
do temperatury +25…30 °C.

Uwagi
Rewitalizacja zachodzi na odcinku 1000 –1500 km i w tym okresie nie
zaleca się wymianę oleju.
Aby zagwarantować najwyższy poziom ochrony silnika przed zużyciem,
zaleca się w przyszłości stosować oleje silnikowe XADO Atomic Oil lub
uszlachetniacz metalu XADO HighWay przy każdej wymianie oleju.

Zwiększa moc i elastyczność silnika.
Obniża poziom hałasów oraz wibracji.
Zwiększa żywotność silnika.
Gwarantuje ochronę silnika przed zużyciem przez
100 000 km przebiegu.

Zatomizowany kondycjoner metali

do
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5 litrów
oleju

225 ml
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Art. XA 40209
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butelka w pudełku
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do

5 litrów
oleju

225 ml

Y

Art. XA 40210
butelka w pudełku

Rezultatem zastosowania
jest częściowa rewitalizacja — ochrona silnika
przed zużyciem bieżącym.

W rezultacie
zastosowania produktu
miała miejsce częściowa
rewitalizacja silnika.

Revitalization® Factor

Revitalization® Factor

Zatomizowany kondycjoner metali

Zatomizowany kondycjoner metali

XADO Tuning

Przeznaczony do lokalnego dopasowania (tuningu) współpracujących i obciążonych tarciowo detali celem minimalizacji strat na tarcie i maksymalizacji resursu.

XADO HighWay
Zalety
•
•

Kompensuje zużycie bieżące silnika.

Wyrównuje kompresję w cylindrach.

1. Pojemnik wstrząsnąć.

•
•

2. Wprowadzić* jego zawartość w rozgrzany do
temperatury pracy silnik, przez wlew oleju.

•

3. Uruchomić silnik i utrzymać na biegu jałowym przez
3–5 minut.

Tworzy aktywny system ochrony przed
przeciążeniami i przegrzaniem.

•

Sposób użycia

* przy obniżonych temperaturach otoczenia należy wstępnie podgrzać do co
najmniej temperatury pokojowej.

Uwaga
Zaleca się wykorzystanie przy każdej wymianie oleju w silnikach z turbosprężarką i wysilonych.
Do pełnej rewitalizacji zalcamy wykorzystanie XADO Maximum 1 Stage
(RF100)

•
•
•
•

Podtrzymuje własności regeneracyjne obrobionych
wcześniej powierzchni.
Podwyższa ciśnienie oleju w układzie
do nominalnego.

Polepsza własności smarne oleju oraz charakterystyki
tribologiczne węzłów silnika.
Obniża poziom szumów i wibracji.

Przeznaczony specjalnie do ochrony silników w szybkościowych i obciążonych reżimach eksploatacji.

Sposób użycia
1. Pojemnik wstrząsnąć.
2. Wprowadzić* jego zawartość w rozgrzany do
temperatury roboczej silnik, przez wlew oleju.
3. Uruchomić silnik i utrzymać na biegu jałowym przez
3–5 minut.
* przy niskich temperaturach otoczenia, zaleca się wstępne podgrzanie do co
najmniej temperatury pokojowej.

Przedłuża resurs silnika.
Obniża zużycie paliwa.
Podwyższa moc i elastyczność silnika.

Uwaga
Zaleca się stosowanie po każdej wymianie oleju.
Do pełnej rewitalizacji polecamy XADO Maximum 1 Stage (RF100).

Zalety
•
•

Kompensuje zużycie bieżące silnika.

•
•

Wyrównuje kompresję w cylindrach.

•

Tworzy aktywny system ochrony detali przed
przeciążeniami i przegrzewaniem.

•

Polepsza własności smarne oleju oraz tribologiczne
charakterystyki węzłów silnika.

•
•
•

Podwyższa moc i elastyczność silnika.

Podtrzymuje własności regeneracyjne obrobionych
wcześniej powierzchni.
Podwyższa ciśnienie oleju w układzie do
nominalnego.

Obniża poziom szumów i wibracji.
Przedłuża resurs silnika.

Zatomizowany kondycjoner metali
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do

10 litrów
oleju

oleju

30 ml

30 ml

Art. XA 40014
Strzykawka
w kartonie

Art. XA 40027
Strzykawka
w kartonie

Zastosowanie produktu oznacza
że zespół przeniesienia napędu
przeszedł pełny cykl rewitalizacji,
jest całkowicie odbudowany
i chroniony przed zużyciem
przez 100 000 km przebiegu.

W efekcie zastosowania produktu — detale automatycznej
skrzyni biegów przeszły pełny
cykl rewitalizacji i gwarantuje się
ich ochronę przed zużyciem na
kolejne 100 000 km jazdy.

Revitalization® Factor

Revitalization® Factor

Zatomizowany kondycjoner metali

XADO for Automatic Transmission

Zatomizowany kondycjoner metali

XADO Maximum Transmission
Przeznaczony do remontu odnawiającego mechanicznych
zespołów przeniesienia napędu w pojazdach oraz ochrony
przed zużyciem w dalszej eksploatacji.

Sposób użycia
1. Zawartość strzykawki wprowadzić przez otwór wlewowy lub kontrolny do rozgrzanej przekładni.
2. Wykonać 3–5 minutową jazdę, eksploatować w normalny sposób.

• Zalety
Odnawia powierzchnie elementów i kompensuje
zużycie bieżące.

Przeznaczony do remontu odnawiającego i ochrony przed
dalszym zużyciem automatycznych skrzyń biegów w samochodach osobowych i dostawczych. Podczas obróbki,
Revitalizant® formuje metalowo-ceramiczną warstwę na
metalowych powierzchniach (kół zębatych, łożysk, rozdzielaczy, sprzęgieł wielopłytkowych). Efektem jest przywrócenie
geometrii części. Kondycjoner metali umacnia film olejowy, ustanawia dodatkowy poziom ochrony przed zużyciem.

• Likwiduje wżery i zadrapania na powierzchniach
roboczych

Sposób użycia

Zalety

• Optymalizuje ślady współpracy zazębień kół
zębatych.
• Obniża poziom szumów i drgań nawet 10-ciokrotnie
• Polepsza właściwości smarne oleju i charaktrystyki
tribologiczne przekładni.

Uwaga
Nie zaleca się stosowania w zespołach o 100% zużyciu i makro uszkodzeniami (np. wyłamane zęby). Charakterystycznym znakiem początku
rewitalizacji jest spadek szumów i drgań już po kilkunastu kilometrach
jazdy. Mieszalny z wszystkimi rodzajami olejów przekładniowych. Rewitalizacja zachodzi podczas jazdy na odcinku 1000-1500 km i w tym okresie
nie zaleca się wymiany oleju. Ponowne zastosowanie Xado Maksimum
Transmission zaleca się po 100 tys. km jazdy.

• Poprawia pracę synchronizatorów, podnosi
dokładność zmiany przełożeń.
• Zabezpiecza wyraźną oszczędność paliwa.
• Pozwala na długą eksploatację przekładni
w przypadku awaryjnego wycieku oleju
(nawet do 1000 km).

1. Wprowadzić niezbędną ilość zestawu w płyn roboczy skrzyni automatycznej, rozgrzanej do temperatury pracy.
2. Eksploatować auto w normalny sposób.
3. Rewitalizacja uznaje się za zakończoną po 1500 km
przebiegu.
Uwaga
Charakterystyczną oznaką początku rewitalizacji jest zauważalna poprawa pracy
skrzyni (spadek szumów, poprawa płynności zmian biegów już po kilkunastu kilometrach jazdy. Revitalizant® jest mieszalny z każdym rodzajem płynu stosowanym
w skrzyniach automatycznych: Dexron®, Mercon®, Mopar ATF®, CVT...nie wchodzi
z nimi w reakcje i nie zmienia lepkościowych, frykcyjnych i innych własności fizyko-chemicznych.

Uniwersalny, do wszelkich rodzajów skrzyń automatycznych
włączając Tiptronic®, Steptronic®, CVT, DSG i t.d.

Zalety
Zalety

•

Odnawia i chroni przed zużyciem części metalowe
zużywane tarciem w automacie.

•
•
•
•
•

Likwiduje defekty powierzchni.
Obniża szumy i wibrację zespołu.
Przedłuża stabilność pracy mechanizmów sterowania.
Łagodzi ekstremalne obciążenia.
Poprawia płynność zmiany przełożeń

Proporcje
Pojemność
układu, L
Ilość strzykawek
(30 ml), szt.
Schemat aplikacji

5 – 10

10 – 15

15 – 20

1

2

3

Jednorazowo

АMC for Diesel Truck
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Potwierdzenie skutecznosci
XADO АМС Maximum for Diesel Truck

Zatomizowany kondycjoner metali

XADO Maximum for Diesel Truck
Specjalnie opracowany do remontu odnawiającego i aktywnej ochrony silników z zapłonem samoczynnym pojazdów
wysoko tonażowych przed zużyciem w trakcie eksploatacji. Innowacyjny, 3-komponentowy produkt łączy w sobie
właściwości dwufazowego, kompleksowego kondycjonera metali i Revitalizant® 1 Stage.

KRYCIA N
PO
A

ST
AN

• Odbudowuje powierzchnię silnika i kompensuje
bieżące zużycie.

000 KM
100

ARANC
JA
GW

Zalety

ID E A L

• Wyrównuje i zwiększa kompresję w cylindrach.
• Podnosi ciśnienie w układzie smarowania do nominalnego.

NY

• Tworzy aktywny system ochrony części przed
przeciążeniem oraz przegrzaniem.
• Polepsza właściwości smarne oleju oraz charakterystyki zespołu silnikowego.
• Obniża zużycie paliwa.

Odpowiedniość działania XADO AMC Maximum for Diesel Truck określona wymaganymi własnościami zostało potwierdzone
serią badań eksploatacyjnych. Sprawdzenie wykonywało Laboratorium kontrolne "Uniwersal-neftiechim".
Badania przeprowadzono na grupie sześciu pojazdów dużej ładowności z silnikami o zapłonie samoczynnym i różnym przebiegu.
Wyniki badań zmian wskaźników technicznych silników były porównywane do i po aplikacji XADO AMC Maximum for Diesel
Truck; wielkość kompresji i jej rozrzut między cylindrami; toksyczność spalin; zużycie paliwa; ciśnienie oleju w układzie smarowania; właściwości smarne oleju. Na odcinku drogi powyżej 100 000 km wykonano pomiary geometrii części zużywanych
tarciem w silniku oraz określano ilość startych metali w zużytym oleju. Pomiary udowodniły stabilność właściwości
odnawiających oraz ochronnych.
Zestawione w tablicy przedmiotowe wyniki badań potwierdzają skuteczność stosowanego zatomizowanego kondycjonera
metali XADO AMC Maximum for Diesel Truck zgodnie z zgłoszonymi własnościami.

Potwierdzenie skuteczności
Kompresja, [atm]

21.0

26.2

bardzo
dobrze

• Zwiększa moc i elastyczność silnika.
• Obniża poziom hałasu oraz wibracji.
• Zwiększa żywotność silnika.

Zadymienie [m-1]

Rozrzut
kompresji, [atm]

3.5

0.8

Wymiary geometryczne
Cylindry silnika, mm

128.12

128.09

89.92

89.95

Czopy wału korbowego, mm
Stabilność odnowienia [tys.km]

Zastosowanie produktu
oznacza że silnik przeszedł
pełny cykl rewitalizacji, jest
całkowicie odbudowany
i chroniony przed zużyciem
przez kolejne 100 000 km
przebiegu.

–

Bieg jałowy, [atm]

1.3

1.5

Normalna eksploatacja, [atm]

3.7

4.7

1. Pojemnik energicznie wstrząsnąć.

do

45 litrów
oleju

2. Zawartość* wlać w rozgrzany do temperatury pracy
silnik, przez wlew oleju.
3. Uruchomić silnik i utrzymać na biegu jałowym przez
3–5 minut.
* w niskich temperaturach otoczenia, wskazane jest podgrzać zawartość
do co najmniej temperatury pokojowej.

Uwaga
Specjalnie opracowany i przetestowany w mocno obciążonych silnikach
z zapłonem samoczynnym uzbrojonych w turbosprężarkę. Mieszalny
z wszystkimi rodzajami olejów silnikowych. Rewitalizacja przebiega na

odcinku 1000–1500 km jazdy i w tym okresie nie zaleca się wymiany oleju. Ponowne zastosowanie XADO Maksimum for Diesel Truck zalecane
jest po 100 000 km przebiegu.

bardzo
dobrze

ODNIESIENIE »
Wyniki badań można sprawdzić
na www.xado.info w dziale
Results and Warranty

Cykl drogowy [L/100km]

wspaniale

25.8

25.1

bardzo
dobrze

Ochrona przed zużyciem, [tys. km]
Metalowe produkty zużycia
w oleju [mg/kg]

Ciśnienie w układzie smarowania

Sposób użycia

Dose,
Schachtel

1.27

wspaniale

250

Revitalization® Factor

Art. XA 40712

1.44

Zużycie paliwa

• Gwarantuje bezzużyciową ochronę silnika na drodze 100 000 km.

950 ml

Czystość spalin

bardzo
dobrze

201

128
130

bardzo
dobrze

bardzo
dobrze

Własności smarne oleju
Przeciw zużyciowe [mm]

0.27

0.25

Przeciw zatarciowe [N]

1744

1960

АMC for Diesel Truck
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Zatomizowany kondycjoner metali

Zatomizowany kondycjoner metali

XADO Maximum Transmission for Diesel Truck
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Przeznaczony do remontu odnawiającego i ochrony przed zużyciem przekładni automatycznych w trakcie eksploatacji.
Podczas pracy na powierzchniach roboczych formuje się pokrycie metalowo — ceramiczne (kół zębatych, łożysk,
rozdzielaczy, sprzęgieł wielopłytkowych). Przywracana jest geometria detali. Uniwersalny w stosowaniu we wszystkich
odmianach automatycznych skrzyń biegów pojazdów ciężarowych, autobusów, maszyn samojezdnych i innych.

Zalety
• Odnawia powierzchnie elementów i kompensuje
zużycie bieżące.
• Likwiduje wżery i zadrapania na powierzchniach
roboczych

KRYCIA N
PO
A

ST
AN

• Optymalizuje ślady współpracy zazębień kół
zębatych.

000 KM
100
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000 KM
100
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Przeznaczony do remontu odnawiającego mechanicznych zespołów przeniesienia napędu pojazdów użytkowych oraz
aktywnej ochrony przed zużyciem w trakcie eksploatacji.

XADO Maximum Automatic Transmission
for Diesel Truck

ARANC
JA
GW
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Zalety
• Odnawia i chroni przed zużyciem trące się
powierzchnie metalowe.
• Likwiduje defekty powierzchniowe.
• Podwyższa pewność pracy i przedłuża okres
eksploatacji.

• Obniża poziom szumów i drgań nawet
10-ciokrotnie

• Obniża poziom szumów i wibracji.

• Polepsza właściwości smarne oleju
i charaktrystyki tribologiczne przekładni.

• Tłumi obciążenia ekstremalne.
• Polepsza płynność zmiany przełożeń.

• Poprawia pracę synchronizatorów, podnosi
dokładność zmiany przełożeń.
• Zabezpiecza wyraźną oszczędność paliwa
• Pozwala na długą eksploatację przekładni
w przypadku awaryjnego wycieku oleju
(nawet do 1000 km)

Zastosowanie produktu
oznacza że zespół przekładni
automatycznej przeszedł
pełny cykl rewitalizacji, jest
całkowicie odbudowany
i chroniony przed zużyciem
przez 100 000 km przebiegu.

Zastosowanie produktu
oznacza że zespół przeszedł
pełny cykl rewitalizacji, jest
całkowicie odbudowany
i chroniony przed zużyciem
przez 100 000 km przebiegu.

Revitalization® Factor

Sposób użycia

Revitalization® Factor
do

25 litrów
oleju

50 ml

Art. XA 40017

Strzykawka
w pudełku

Uwaga
Nie zaleca się stosowania w zespołach o 100% zużyciu i makro uszkodzeniami (np. wyłamane zęby). Charakterystycznym znakiem początku
rewitalizacji jest spadek szumów i drgań już po kilkunastu kilometrach
jazdy. Mieszalny z wszystkimi rodzajami olejów przekładniowych. Rewitalizacja zachodzi podczas jazdy na odcinku 1000–1500 km i w tym
okresie nie zaleca się wymiany oleju. Ponowne zastosowanie Xado
Maksimum Transmission for Diesel Truck zaleca się po 100 tys. km jazdy.

Sposób użycia

do

Art. XA 40025

oleju

1. Zawartość strzykawki wprowadzić do będącego w temperaturze roboczej zespołu, przez otwór wlewowy lub
kontrolny poziomu oleju.

Aplikacja

2. Bezpośrednio po, wykonać 3–5 minutową jazdę.
Eksploatować w normalny sposób.

Pojemność układu, L
Ilość strzykawek
(50 ml), szt.
Schemat obróbki

1. Zawartość strzykawki wprowadzić przez wlew
oleju(rurkę miarki oleju) do rozgrzanej automatycznej
skrzyni biegów.

50 ml

20 litrów

strzykawka
w kartonie

10 – 20
1

20 – 30

2. Przejechać 3–5 km bezpośrednio po aplikacji.
Eksploatować bez ograniczeń.

30 – 40

2
Jednorazowo

3

Uwaga
Charakterystyczną oznaką początku rewitalizacji jest poprawa pracy
skrzyni (spadek szumów, poprawa płynności zmian przełożeń) już po kilku
kilometrach jazdy od zastosowania.

22 |
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Zatomizowany kondycjoner metali

Zatomizowany kondycjoner metali

Przeznaczony do remontu odnawiającego i ochrony przed zużyciem pomp wtryskowych, pompowtryskiwaczy stosowanych w silnikach z zapłonem samoczynnym, eksploatowanych w pojazdach ciężarowych dużej ładowności i
maszynach roboczych. Podczas obróbki pomp, Revitalizant® formuje na powierzchniach tarcia metalowo-ceramiczną
warstwę, modyfikując tym samym powierzchnie robocze oraz kompensując zużycie bieżące detali pomp wtryskowych.
Efektem jest polepszenie charakterystyk eksploatacyjnych pomp wtryskowych czy pompowtryskiwaczy a także pomp
stosowanych w układach zasobnikowych (CR).

Przeznaczony do remontu odnawiającego i ochrony przed zużyciem wspomagania układu kierowniczego samochodu oraz
innych zespołów hydrauliki siłowej. Innowacyjny, 2-komponentowy produkt nowego pokolenia, łączący sobą właściwości
kondycjonera metali i nano-komponentu Revitalizant® 3-go pokolenia.
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yy Odnawia powierzchnie i chroni przed zużyciem
tarciowym elementy pomp paliwowych.
yy Należycie chroni przed nskiej jakości paliwem.

Zalety
•
•
•
•

Zwiększa wydatek pompy.

•

Podwyższa dokładność pracy wspomagania
kierownicy już po 50–100 kilometrach jazdy od
momentu aplikacji.

•
•

Obniża szumy i wibracje pompy wspomaganiia.

yy Obniża zużycie paliwa.
yy Podwyższa moc silnika.
yy Obniża poziom szumów i wibracji.
yy Obniża ilość szkodliwych składników w spalinach.

ARANC
JA
GW

Zalety

XADO Maximum for Power Steering Booster
for Diesel Truck

Obniża siły na kole kierowniczym.
Usuwa bicie pompy spowodowane zużyciem.

KRYCIA N
PO
A

000 KM
100

KRYCIA N
PO
A

000 KM
100

ARANC
JA
GW

XADO Maximum for All Tipes of Fuel Equipment
for Diesel Truck

ST
AN

Podwższa dokładność pracy wspomagania
kierownicy.

ID E A L N

Y

Chroni detale przez przyśpieszonym zuzyciem
będącym wynikiem zbyt małej ilości płynu.

yy Poprawia własności smarne paliwa, daje
dodatkowy stopień ochrony przed zużyciem.
Zastosowanie produktu oznacza
że zespół wspomagający układ
kierowniczy przeszedł pełny cykl
rewitalizacji, jest całkowicie odbudowany i chroniony przed zużyciem
przez 100 000 km przebiegu.
Dzięki zastosowaniu produktu:
aparatura paliwowa przeszła
pełny cykl rewitalizacji co daje
gwarancję ochrony przed
zużyciem na kolejne
100 000 km przebiegu.

Revitalization® Factor

Sposób użycia
Revitalization® Factor

do

Sposób użycia

30 ml

15 litrów

1. Zawartość strzykawki wprowadzić* w zbiornik paliwa
przed tankowaniem.

Art. XA 40026

Pojemność skokowa silnika

Strzykawka
w pudełku

2. Zatankować nie mniej jak 150 ltr paliwa.

Aplikacja

3. Eksploatować w tryble normalnym.

Pojemność skokowa
silnika, L

10 – 15

15 – 25

25 – 40

Ilość strzykawek, szt.

1

2

3

Schemat obróbki

Jednorazowo

Uwaga
Temperatura zestawu nie powinna być niższa jak +25 °C. Przed aplikacją
zaleca się oczyszczenie układu paliwowego silnika.

1. Zawartość strzykawki wprowadzić* do zbiornika
w rozgrzany do temperatury roboczej płyn.
2. 2–3 min. po aplikacji, kręcić kołem kierowniczym
przez 5 minut przy pracującym silniku.
3. Eksploatować pojazd w normalny sposób. Obróbkę
uznaje się za zakończoną po 50 rbh pracy zespołu
(ok.1500 km jazdy).
* zaleca się wstępne wymieszanie zawartości strzykawki z niewielką ilością
stosowanego płynu w układzie (150 ml) rozgrzanego do min. +35 °С.
Jeżeli płyn w zbiorniku jest zmętniały, zabrudzony, zmienił pierwotny kolor
— należy bezwzględnie wymienić na świeży przed wykonaniem zabiegu.

Uwaga
Charakterystyczną oznaką początku rewitalizacji jest poprawa w pracy
wspomagania (obniżenie sił na kole kierowniczym, dokładniejsza praca,
spadek szumów) już po kilku kilometrach jazdy.

do

30 ml

5 litrów

Art. XA 40016

Strzykawka
w pudełku

oleju

Aplikacja
Pojemność układu, L
Ilość strzykawek
(30 ml), szt.
Schemat obróbki

3–5

5–10

10–15

1

2

3

Jednorazowo

1 Stage Revitalizant®

| 25

ID E A L N

Art. XA 10024
Tubka w blistrze

ST
AN

Y

Zastosowanie
produktu oznacza
że silnik przeszedł
pełny cykl rewitalizacji,
jest całkowicie
odbudowany i chroniony
przed zużyciem przez
100 000 km przebiegu.

27 ml

Art. ХА 10026
Tubka w blistrze

Revitalization® Factor

XADO 1 Stage Transmission

XADO 1 Stage

Zalety

Przeznaczony do remontu odnawiającego silników zasilanych benzyną, LPG i CNG oraz diesla bez rozbiórki
z gwarancją ochrony przed zużyciem.

2. Uruchomi silnik i utrzymać na biegu jałowym przez
3–5 minut.

Uwagi

•

Odbudowuje powierzchnie tarcia, chroni
i umacnia części silnika.

•
•
•
•

Zwiększa i wyrównuje kompresję w cylindrach.
Zwiększa moc i elastyczność silnika.
Zmniejsza zużycie paliwa.
Podwyższa ciśnienie w układzie smarowania
silnika do poziomu nominalnego.

•
•

Zwiększa okres żywotności węzłów 2–4 krotnie.

•

Obniża poziom hałasu i wibracji.

Chroni przed negatywnymi następstwami
zimnego rozruchu.

Przeznaczony do remontu odnawiającego, ochrony
przed zużyciem i przedłużenie resursu zespołów oraz
węzłów mechanicznego przeniesienia napędu samochodu: mechanicznych i robotyzowanych skrzyń biegów,
skrzyń rozdzielczych oraz mechanizmów różnicowych
(mostów).

Sposób użycia
1. Wprowadzić preparat przez otwór wlewowy (kontrolny) zespołu rozgrzanego do temperatury roboczej.
2. Zabezpieczyć pracę zespołu na biegu jałowym lub
jechać przez 3–5 minut.
Obróbkę uznaje się za zakończoną po przebiegu nie
mniejszym jak 1000 km

XADO 1 Stage jest skuteczny w silnikach benzynowych, zasilanych LPG
i CNG oraz wysokoprężnych samochodów osobowych oraz dostawczych z pojemnością układu smarowania do 10 L.
Obróbkę uznaje się za zakończoną po przebiegu nie mniejszym jak
1000 km.
Nie zaleca się wymieniać olej do zakończenia obróbki.
Dla mocno wyeksploatowanych silników może być konieczne powtórzenie.

Y

Gel-Revitalizant® do mechanicznych zespołów przeniesienia napędu

Gel-Revitalizant® do silników

1. Wycisnąć zawartość tubki przez wlew oleju w rozgrzany silnik do temperatury roboczej.

ID E A L N

Zastosowanie
produktu oznacza
że silnik przeszedł
pełny cykl rewitalizacji,
jest całkowicie
odbudowany i chroniony
przed zużyciem przez
100 000 km przebiegu.

27 ml

Revitalization® Factor

Sposób użycia

KRYCIA N
PO
A

000 KM
100
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AN

ARANC
JA
GW

KRYCIA N
PO
A

000 KM
100

ARANC
JA
GW
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Uwagi
Efektywny w zespołach transmisji z 3-4 litrami oleju w układzie.

Zalety
•
•

Odnawia powierzchnie tarcia, chroni i je utwardza.

•

Likwiduje rysy i wżery na powierzchniach
roboczych.

•
•
•
•
•
•

Optymalizuje styki zazębień.

•

Zabezpiecza optymalne warunki docierania
nowego zespołu.

Formuje na powierzchniach kół zębatych i
łożyskach metalowo ceramiczną warstwę z
unikalnymi własnościami.

Obniża szumy i drgania węzłów.
Podwyższa dokładność zmiany przełożeń.
Polepsza działanie synchronizatorów.
Zabezpiecza oszczędność paliw.
Chroni zespół w ekstremalnych reżimach (w
przypadku awaryjnego wycieku oleju).

®
Ревитализанты
1 Stage Revitalizant
1 Stage

Revitalizant® EX120
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90 ml

Art. XA 10025
Tubka w blistrze

Y

do

45 litrów
oleju

Zastosowanie produktu
oznacza że silnik przeszedł
pełny cykl rewitalizacji, jest
całkowicie odbudowany
i chroniony przed zużyciem
przez 100 000 km przebiegu.

4 ml

Art. XA 10037
Strzykawka w kartonie

XADO Revitalizant® EX120 Moto
Revitalization® Factor

do małych silników tłokowych

Przeznaczony do remontu odnawiającego i ochrony przed zużyciem w dalszej eksploatacji, silników małych
pojemności tj do 1000 cm³ z rozdzielonym lub mieszankowym smarowaniem.

Gel-Revitalizant® do silników Diesla

XADO 1 Stage MAGNUM
Gel-Revitalizant®

do silników z zapłonem samoczynnym pojazdów ciężarowych. Przeznaczony do remontu
odnawiającego i aktywnej ochrony silnika bezpośrednio
podczas eksploatacji. Innowacyjny produkt, zawierający
w sobie właściwości nano-komponentu Revitalizant®
3-go pokolenia; jednoetapowa aplikacja; szybkie
działanie; podwyższone własności ochronne.

Sposób użycia

Zalety
• Odnawia i chroni przed zużyciem złożenia tłokcylinder, korbowód-wał korbowy, rozrząd.
• Buduje skuteczny system ochrony detali silnika przed
zużyciem i przeciążeniami w wszystkich reżimach
pracy.
• Wyrównuje i podnosi kompresję w cylindrach.
• Chroni silnik przed negatywnymi skutkami zimnych
uruchomień.

Wykorzystywany w motocyklach, skuterach, piłach spalinowych, agregatach prądotwórczych i tp. Podwyższona*
o 20% koncentracja substancji aktywnej daje w efekcie
rozszerzony zapas odnowieniowy zużytych powierzchni
i ich ochronę przed zużyciem w trakcie dalszej eksploatacji.

Sposób użycia
Porządek stosowania w silnikach smarowanych
mieszankowo:
1. Zawartość strzykawki wprowadzić** w zbiornik paliwa
przed tankowaniem.
2. Zatankować do pełna.

Zalety
•

Odnawia powierzchnie cylindrów silnika, likwiduje
wżery i zadrapania.

•
•
•
•
•

Podwyższa i wyrównuje kompresję w cylindrach.

•
•

Poprawia czystość spalin.

Chroni trące się detale przed zużyciem.
Wyraźnie obniża zużycie paliwa.
Przywraca moc silnikowi do wartości fabrycznych.
Przedłuża okres eksploatacji silnika do 3-krotności
nominalnego.
Obniża poziom szumów i wibracji.

• Znacząco obniża zużycie paliwa.

3. Uruchomić silnik i utrzymać na biegu jałowym przez
2–3 minuty.

• Obniża emisję szkodliwych składników w spalinach.

4. Eksploatować w normalny sposób.

Uwagi

• Podwyższa ciśnienie w układzie smarowania do
nominalnego

Porządek stosowania w silnikach z rozdzielonym
układem smarowania:

• Podwyższa moc silnika, polepsza elastyczność pracy.

1. Rozgrzać silnik do temperatury roboczej.

Uwagi

• Obniża poziom szumów i drgań.

2. Wprowadzić** zawartość strzykawki w otwór wlewu oleju.

Zestaw mieszalny z wszystkimi rodzajami olejów silnikowych.

• Przedłuża okres eksploatacji węzłów 2–3 krotnie.

3. Uruchomić silnik i utrzymać na biegu jałowym przez
2–3 minuty.

Produkt jednakowo skuteczny tak w dwu jak i czterosuwowych silnikach
dowolnego producenta i marki. Nie wykazuje wpływu na pracę sprzęgła
mokrego. Nie zaleca się wymianę oleju w silniku 4-rosuwowym do
zakończenia cyklu. Proces możemy uznać za zakończony po nie mniej jak
1500 km jazdy lub 20 rbh. Silniki o pojemności ponad 1000 ccm wymagają
podwojenia ilości produktu Revitalizant®. Mieszalny z wszystkimi dodatkami niezależnie od kolejności stosowania. Warstwa ochronna buduje się na
dowolnej powierzchni metalowej, wykonanej z dowolnych stopów. Jeżeli
zużycie detali sięga 100% to należy je bezwzględnie wymienić przed aplikacją.

1. Zawartość tuby wprowadzić w rozgrzany do temperatury roboczej silnik przez wlew oleju. Uruchomić silnik
i utrzymać na biegu jałowym przez 3–5 minut.
2. Dalsza eksploatacja w trybie normalnym.

Rewittalizacja zachodzi na odcinku 1000 km jazdy, nie zaleca się wymiany
oleju w tym okresie. Ponowne zastosowanie 1 Stage MAGNUM zaleca się
po 100 tys. km przebiegu.
Celem utrzymania wysokiego poziomu ochrony przed zużyciem, zaleca się
stosowanie olejów XADO Atomic Oil.

4. Eksploatować w normalny sposób.
*w odniesieniu do produktu XADO żel MOTO poprzedniej generacji.

** Zaleca się wstępne wymieszanie zawartości strzykawki z niewielką
ilością oleju (20–30 ml). Olej musi być ciepły tj co najmniej +35 ˚С.
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8 ml

8 ml

Art. XA 10034

Art. XA 10035

Strzykawka w blistrze

Strzykawka w blistrze

8 ml

8 ml

Art. XA 12035

Art. XA 12034

Strzykawka w kartonie

Strzykawka w kartonie

XADO Revitalizant® EX120

XADO Revitalizant® EX120

Przeznaczony do remontu odnawiającego oraz ochrony przed zużyciem silników z zapłonem iskrowym w tym wysilonych oraz
turbosprężarką.

Przeznaczony do remontu odnawiającego oraz ochrony przed zużyciem silników wysokoprężnych a w tym wysilonych i turbosprężarką.

do silników benzynowych i zasilanych gazem

Revitalizant® z podwyższonej skuteczności z 120% koncentracją aktywnego składnika w odniesieniu do klasycznych, w tubkach. Udoskonalona formuła z wzmocnionym działaniem posiada polepszone właściwości ochronne oraz odnawiające.
Wyróżnia się opakowaniem technologicznym (strzykawka). Produkt oszczędnościowy.

Zalety
•

Odnawia i chroni przed zużyciem trące
się elementy złożenia tłok-cylinder, układu
korbowego i rozrządu.

•

Znacząco obniża zużycie paliwa
(do 30% na biegu jałowym).

•
•

Podnosi ciśnienie oleju do nominalnego w układzie.
Wyrównuje i podwyższa kompresję
w cylindrach.

do silników diesla

Sposób użycia
Obróbkę silnika wykonać w 3-ch etapach:
1 etap

•
•
•

Podnosi moc silnika, polepsza elastyczność.

•

Chroni silnik przed następstwami
"zimnych startów".

•
•

Obniża poziom szumów i wibracji 10-cio krotnie.
Przedłuża okres eksploatacji zespołów
2–3 krotnie.

Poprawia pracę silnika już po 50–100 km.
Dopuszcza eksploatację silnika przy awaryjnym
wycieku oleju (do 300 km).

Zawartość strzykawki wprowadzić w rozgrzany do temperatury roboczej silnik. Uruchomić i utrzymać na biegu
jałowym przez 5–10 minut.
2 etap
Wykonać tak jak w pkt 1 po przejechaniu 100–250 km.
3 etap

Aplikacja
Ilość oleju
w silniku, L

3–10

11–20

21–30

Ilość strzykawek
(8 ml), szt.

3

6

9

Schemat obróbki

1+1+1

2+2+2

3+3+3

Liczba strzykawek
do nowego silnika

2

4

6

Uwagi

Wykonać w tym samym porządku po kolejnych 100–
250 km przebiegu.

Nie zaleca się wymiany oleju do zakończenia obróbki.

Obróbkę uznaje się za zakończoną po przejechaniu
1500 km.

Silniki po remoncie kapitalnym zaleca się obrabiać w trzech etapach.

Nowe silniki (do 20 000 km) obrabiać w jednym etapie.
Metalowo ceramiczne pokrycie formuje się w dowolnych pracujących
mechanizmach, jednak gdy zespół (silnik) znajduje się w stanie krytycznym.
Metalowo ceramiczne pokrycie formuje się w dowolnych pracujących
mechanizmach, jednak gdy zespół (silnik) znajduje się w stanie krytycznym (zużycie 100%) to niezbędnym jest wymiana uszkodzonych części.
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8 ml

8 ml

Art. XA 10031

Art. XA 10030

Strzykawka w blistrze

Strzykawka w blistrze

8 ml

8 ml

Art. XA 12030

Art. XA 12031

Strzykawka w kartonie

Strzykawka w kartonie

XADO Revitalizant® EX120

XADO Revitalizant® EX120

do skrzyń biegów i przekładni

Przeznaczony do zabezpieczania przed zużyciem oraz
remontu odnawiającego mechanicznych zespołów transmisji. Podczas obróbki zespołów transmisji mechanicznej, formuje na powierzchniach kół zębatych, wałów,
łożysk, synchronizatorów i pozostałych detali metalowo
ceramiczne pokrycie. Rezultatem jest przywrócenie geometrii detali. Revitalizant® stosowany uniwersalnie w mechanicznych, zrobotyzowanych, sekwencyjnych a w tym
Direct Shift skrzyniach biegów, skrzyń rozdzielczych,
mostów napędowych (mechanizmów różnicowych).

Zalety
•

Likwiduje wżery i zadrapania na powierzchniach
roboczych.

•

Optymalizuje ślady współpracy zazębień kół
zębatych.

•

Zabezpiecza wyraźna oszczędność paliwa
(szczególnie w napędach na wszystkie osie).

•

Obniża głośność i drgania zespołów — 10-cio
krotnie;

•
•
•

Podnosi dokładność zmiany przełożeń.
Polepsza dokładność pracy synchronizatorów.
Przy awaryjnym ubytku oleju, pozwala długo
(do 1000 km) i bezpiecznie eksploatować zespoły
napędowe.

do przekładni automatycznych

Sposób użycia

Przeznaczony do zabezpieczenia przed zużyciem i remontu odnawiającego automatycznych skrzyń biegów.

Sposób użycia

1. Zawartość strzykawki wprowadzić przez wlew oleju(otwór kontrolny) skrzyni biegów, skrzyni rozdzielczej
lub mostu napędowego (vide tablica).

Podczas obróbki zespołów transmisji mechanicznej,
formuje na powierzchniach detali (kół zębatych, rozdzielaczy, łożysk, hydrosprzęgieł) metalowo ceramiczne pokrycie. Rezultatem jest przywrócenie geometrii
detali.

1. Wprowadzić niezbędną ilość produktu Revitalizant® przez
wlew oleju (otwór miarki oleju) skrzyni automatycznej.

2. Eksploatować w normalny sposób.
Obróbkę uznajemy za zakończoną po 50 godz. pracy
lub przebiegu 1500 km.

Aplikacja
Ilość oleju w zespole, L
Ilość strzykawek (8 ml), szt.
Schemat obróbki

1– 2

2– 5

5– 8

1

2

3

jednorazowo

Uwagi
Charakterystycznym znakiem początku rewitalizacji jest obniżenie
głośności w pracy mechanizmu już w pierwszych kilometrach jazdy
po zastosowaniu. Jeżeli polepszenie pracy zatrzymało się w jakimś
momencie, może to świadczyć o jego dużym zużyciu — niezbędnym
jest podwoić zalecaną ilość. Jeżeli po 100 –200 km jazdy polepszenie
w pracy mechanizmu nie występuje to najprawdopodobniej postawiono
niewłaściwą diagnozę.
Revitalizant® jest kompatybilny z wszelkimi rodzajami oleju przekładniowego. Nie wchodzi z nimi w reakcje chemiczne, nie zmienia lepkości
oraz innych fizyko-chemicznych właściwości.

Uniwersalny w stosowaniu do wszystkich rodzajów
skrzyń automatycznych a w tym: Tiptronic®, Steptronic®,
CVT i inne.

Zalety
•

Odnawia i zabezpiecza przed zużyciem metalowe
detale narażone na tarcie.

•
•

Likwiduje defekty powierzchniowe.

•
•

Tłumi ekstremalne obciążenia.

Przedłuża okres dobrej pracy dotyczący
mechanizmów sterowania.
Zabezpiecza części przy zbyt niskim poziomie
oleju.

2. Eksploatować w normalny sposób.
Rewitalizację uważa się zakończoną po 50 godz. pracy
zespołu lub 1500 km jazdy.

Aplikacja
Ilość oleju w zespole, L
Ilość strzykawek (8 ml), szt.
Schemat obróbki

5– 8 9– 12 13– 15
1

2

3

jednorazowo

Uwagi
Charakterystycznym objawem początku rewitalizacji jest polepszenie
w pracy automatu (obniżenie szumów, polepszenie płynności przełączeń biegów) już z pierwszych kilometrów po zaaplikowaniu.
Revitalizant® jest mieszalny z wszystkimi typami płynów stosowanych
w automatycznych skrzyniach biegów: Dexron®,Mercon®, Mopar®, CVT i
inne. Nie wchodzi z nimi w reakcje chemiczne i nie zmienia lepkości oraz
własności frykcyjnych a także innych właściwości fizyko-chemicznych.
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8 ml

8 ml

Art. XA 10032

Art. XA 10033

Strzykawka w blistrze

Strzykawka w blistrze

8 ml

8 ml

Art. XA 12032

Art. XA 12033

Strzykawka w kartonie

Strzykawka w kartonie

XADO Revitalizant® EX120

XADO Revitalizant® EX120

do wszelkich rodzajów pomp paliwowych i układów wtryskowych

do układów wspomagań kierownicy i osprzętu hydraulicznego
Przeznaczony do zabezpieczania przed zużyciem i remontu odnawiającego wspomagań kierownicy i innych
systemów hydraulicznych w pojeździe.
Podczas obróbki zespołów hydraulicznych, formuje
na powierzchniach detali tłoczących, elementów wykonawczych i rozdzielaczowych (zaworów) zabezpieczającą warstwę metalowo ceramiczną. Efektem jest
odnowienie eksploatacyjnych charakterystyk osprzętu
wspomagania hydraulicznego.

Zalety
•
•
•

Usuwa bicie pompy wywołane zużyciem.

•

Obniża poziom szumów i drgań pompy
wspomagania.

•

Zabezpiecza detale przed zużyciem przy
obniżonej ilości oleju.

Obniża siły na kierownicy.
Podwyższa dokładność pracy wspomagania juz
po 50 –100 km przebiegu od aplikacji.

Sposób użycia
1. Zawartość strzykawki wprowadzić* do zbiornika w rozgrzany do temperatury roboczej płyn.
2. 2–3 min. po aplikacji, kręcić kołem kierowniczym przez
5 minut przy pracującym silniku.
3. Eksploatować pojazd w normalny sposób. Obróbkę uznaje się za zakończoną po 50 rbh pracy zespołu
(ok. 1500 km jazdy).

Przeznaczony do zabezpieczania przed zużyciem i remontu odnawiającego wszystkich rodzajów pomp paliwowych tak diesla jak i benzynowych.
Podczas obróbki pomp paliwowych, formuje na powierzchniach tarcia detali metalowo ceramiczne pokrycie. Rezultatem jest przywrócenie geometrii detali.
Revitalizant® jest uniwersalny w odniesieniu do
wszystkich typów układów paliwowych a w tym K-/KE/L-Jetronic, Common Rail, Pumpe-Düse i inne.

Zalety

Aplikacja
Ilość oleju w zespole, L

1– 2

2– 5

5– 8

Ilość strzykawek (8 ml), szt.

1

2

3

Schemat obróbki

jednorazowo

* zaleca się wstępne wymieszanie zawartości strzykawki z niewielką ilością
stosowanego płynu w układzie (50 ml) rozgrzanego do min. +35 °С. Jeżeli płyn
w zbiorniku jest zmętniały, zabrudzony, zmienił pierwotny kolor — należy
bezwzględnie wymienić na świeży przed wykonaniem zabiegu.

•

•
•
•
•

Przywraca geometrię i zabezpiecza przed zużyciem
metalowe elementy zużywające się tarciem pomp
paliwowych wszystkich typów, wtryskiwaczy,
pompo-wtryskiwaczy.
Należycie chroni przed paliwem o niskiej jakości
Obniża zużycie paliwa
Obniża poziom głośności i drgań.
Zmniejsza ilość toksycznych składników w
spalinach.

Sposób użycia
1. Zawartość aplikatora wprowadzić w zbiornik paliwa
przy minimalnej ilości paliwa.
2. Zatankować 40 ltr paliwa.
3. Eksploatować w normalny sposób.
Rewitalizację uważa się za zakończoną po około 100
godzinach pracy (ok. 3000 km przebiegu)

Aplikacja
Pojemność skokowa silnika, L
Ilość strzykawek (8 ml), szt.
Schemat obróbki

0–5 5–15 15–30
1

2

3

jednorazowo

Uwagi
Przed zastosowaniem zaleca się oczyszczenie układu paliwowego silnika.
Dodatkowe filtry (nie fabryczne) mogą obniżyć skuteczność rewitalizacji.
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Revitalizant® klasyczny w tubce. Posiada wszystkie niezbędne właściwości w dostatecznej ilości aby odnowić i chronić
zespół. Produkt oszczędnościowy. Pierwszy z produktów Revitalizant® XADO posiadający certyfikat TÜV.

XADO Gel-Revitalizant®
do skrzyń biegów i przekładni

Przeznaczony do remontu odnawiającego oraz ochrony
przed zużyciem skrzyń biegów, rozdzielczych, mostów napędowych.

Sposób użycia
Diesel:

Benzyna i gaz:

9 ml

9 ml

Art. XА 10002
tubka

Art. XА 10101
tubka
w blistrze

Art. XА 10001
tubka

10 ml

10 ml

10 ml

10 ml

Art. XА 10102
tubka
w blistrze

Art. XА 10602
pojemnik aerosol
w blistrze

9 ml

1. Wprowadzić potrzebną ilość produktu Revitalizant® do
przekładni przez wlew lub otwór kontrolny oleju.

Art. XА 10502
pojemnik
aerosolowy

Art. XА 10601
pojemnik aerosol
w blistrze

9 ml

Art. XА 10501
pojemnik
aerosolowy

2. Eksploatować w normalny sposób.
Obróbkę uznajemy za zakończoną po 50 godz. pracy lub
przebiegu 1500 km.

Aplikacja
Ilość oleju
w przekładni, L
Ilość tubek
(pojemników), szt.

1–2
1

2–5
2

5–8
3

9 ml

9 ml

Art. XA 10003
tubka

Art. XA 10103
tubka w blistrze

10 ml

10 ml

Art. XA 10503
pojemnik
aerosolowy

XADO Gel-Revitalizant®

XADO Gel-Revitalizant®

do silników

Przeznaczony do ochrony przed zużyciem, remontu
odnawiającego silników benzynowych i diesla bez rozbiórki.

Sposób użycia
Obróbkę silnika wykonuje się w 3-ch etapach:
1-szy etap
Zawartość tubki (pojemnika) wprowadzić w rozgrzany
do temperatury pracy silnik przez wlew oleju. Uruchomić i utrzymać na biegu jałowym przez 5–10 min.
2-gi etap

Art. XA 10603
pojemnik aerosol
w blistrze

do klasycznych przekładni automatycznych
Aplikacja
Ilość oleju
w silniku, L
Ilość tubek
(pojemników), szt.
Schemat obróbki
po etapach
Ilość tubek (pojemników) do nowych
silników, szt.

Przeznaczony do remontu odnawiającego i ochrony automatycznych skrzyń biegów.

3–10

11–20

21–30

3

6

9

1+1+1

2+2+2

3+3+3

2

4

6

Sposób użycia
1. Rozpylić potrzebną ilość preparatu przez wlew oleju
(otwór miarki oleju) do skrzyni.
2. Obróbkę uznajemy za zakończoną po 50 godz. pracy
lub przebiegu 1500 km.

10 ml

3-ci etap
Wykonać jak w pierwszym po przebiegu 100–250 km
od drugiego.

Uwagi

Obróbkę uznaje się za zakończoną po 1500 km
przebiegu.

Silnik po remoncie kapitalnym zaleca się obrabiać w 3-ch etapach.

Nowe silniki (przebieg do 20 000 km) obrabiać jednorazowo.
Obróbka silników zasilanych gazem - jak benzynowe.

Ilość oleju
w przekładni, L
Ilość pojemników,
szt.

Art. XA 10615
pojemnik
aerosol
w blistrze

Aplikacja

Wykonać jak w pierwszym po przebiegu 100–250 km.

10 ml

5–8

9–12

13–15

1

2

3

Art. XA 10515
pojemnik
aerosolowy
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XADO Gel-Revitalizant®
do wspomagania
hydraulicznego kierownicy

XADO Gel-Revitalizant®
do pomp wtryskowych

Przeznaczony do ochrony przed zużyciem i remontu odnawiającego wspomagania i innych zespołów hydrauliki
siłowej.

Przeznaczony do remontu odnawiającego i ochrony
przed zużyciem w dalszej eksploatacji pomp wtryskowych, pomp wysokiego ciśnienia (CR) oraz pompowtryskiwaczy (PD). Doszczelnia igły rozpylaczy w części
walcowej.

Sposób użycia
Obróbka węzła o pojemności 1–2 ltr płynu.

Sposób użycia

1. Zawartość tubki (pojemnika)* wprowadzić (rozpylić) do
zbiorniczka w rozgrzany do temperatury pracy płyn.
2. Po wprowadzeniu produktu Revitalizant® uruchomić silnik i obracać kołem kierownicy przez 2–3 minuty.
3. Obróbkę uznajemy za zakończoną po 50 rbh lub drodze
1500 km.

Na bazie silnika wysokoprężnego o pojemności
skokowej do 5 000 ccm.
1. Zawartość tubki (pojemnika) wycisnąć (rozpylić)
w zbiornik paliwa z minimalna ilością paliwa
2. Zatankować do zbiornika 40 litrów paliwa

*zaleca się wstępne rozpuszczenie zawartości tubki w niewielkiej ilości (50 ml)
dobrze rozgrzanego płynu do min. +35 °С. Jeżeli płyn jest zmętniały, brudny, zmienił kolor początkowy — należy bezwzględnie wymienić na świeży
przed rozpoczęciem zabiegu. Jeżeli płyn jest brudny (zmieniony kolor,
nieprzeźroczysty itp) to przed aplikacją bezwarunkowo go wymienić na świeży.

3. Eksploatować pojazd w normalnym trybie
4. Proces rewitalizacji można uznać za zakończony po
ok. 100 godzinach pracy lub po przebiegu ok. 3000 km.

Diesel:

Benzyna i gaz:

9 ml

9 ml

10 ml

10 ml

tubka

tubka w blistrze

pojemnik
aerosolowy

pojemnik
aerosolowy

Art. XA 10008

Art. XA 10108

Art. XA 10508

Art. XA 10518

XADO Gel-Revitalizant®

XADO Gel-Revitalizant®

Przeznaczony do remontu odnawiającego i ochrony
przed zużyciem zespołu tłok-cylinder silnika. Zalecany
jako uzupełnienie (dopełnienie) przy wybiórczej rewitalizacji cylindrów o dużym zużyciu czy uszkodzeniami
powierzchni.

Przeznaczony do remontu odnawiającego i ochrony
przed zużyciem silników o pojemności skokowej do
1000 ccm.

do cylindrów

9 ml

9 ml

10 ml

tubka

tubka w blistrze

pojemnik
aerosolowy

Art. XA 10004

Art. XA 10104

do małych silników tłokowych
w tym motorowery

Stosowany do pił spalinowych, motocykli, kosiarek, łodzi
motorowych i tym podobne. Zabezpiecza potrójny efekt remont, ochrona, oszczędność.

Sposób użycia

Sposób użycia

Żel-Revitalizant® wprowadzamy przez otwór świecy/wtryskiwacza/świecy żarowej, wprost na ściankę cylindra.

Żel-Revitalizant® dodaje się do paliwa (dwutakty) lub
w olej (czterotakt).

Aplikacja

Aplikacja

1 tubka (pojemnik 10ml) — 1 cylinder.
1 pojemnik 40ml — 4 cylindry.

9 ml

Art. XA 10005
tubka

9 ml

Art. XA 10105
tubka w blistrze

10 ml

Art. XA 10505
pojemnik
aerosolowy

40 ml

Art. XA 10605
pojemnik
aerosolowy

3 pakiety (4,5 ml) — obróbka w trzech etapach.
1 pojemnik (10 ml) — obróbka w dwóch etapach.

4,5 ml

10 ml

pakiet

pojemnik
aerosolowy

Art. XA 10009

Art. XA 10511

Art. XA 10504
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with 1 Stage Revitalizant® RF [15.5]

XADO Luxury Drive

0W-40 SYNTHETIC
Syntetyczny olej silnikowy.
Zawiera Revitalizant®. Stosowany w autach osobowych i dostawczych.

Zalety

Olej jaki podnosi kompresję

•
•

Idealny olej silnikowy do auta klasy wyższej.

•

Kompleksowa baza zawierająca złożone estry,
zabezpiecza nadzwyczaj lekkie uruchomienie w
niskich temperaturach, cichą i płynną pracę silnika
w wszystkich możliwych reżimach i warunkach
eksploatacyjnych samochodu.

Stosowany uniwersalnie w silnikach zasilanych
benzyną, LPG oraz z zapłonem samoczynnym
(diesel).

•

Skuteczny w współczesnych silnikach dzisiejszych
aut - wielozaworowych, z turbiną, intercoolerem,
wtryskiem bezpośrednim.

•

Gwarantuje utrzymanie wysokich właściwości
eksploatacyjnych przy wydłużonych interwałach
między wymianami.

Doskonałość nie ma ceny!
Oleje XADO Luxury Drive!
Technologom XADO Lube B.V. postawiono zadanie złożenia maksymalnie doskonałego produktu bez ograniczenia cenowego produktów składowych.
Produkt otrzymał nazwę XADO Luxury Drive. Oleje te
są skierowane do najbardziej wymagających konsumentów, jacy chcą być w 100% przekonani że nic lepszego
już nie ma.
Dlatego też w XADO Luxury Drive wykorzystano najlepsze kompozycje bazowych olejów syntetycznych, najlepsze zestawy dodatków no i najlepszą na dzisiaj technologię rewitalizacji 1 Stage.

Praktycznym efektem stosowania technologii rewitalizacji 1 Stage jest fakt że na oleju XADO Luxury Drive dowolny silnik będzie pracować pewniej, dłużej i lepiej niż
nowy. Stosowanie olejów XADO Luxury Drive w nowym
silniku zabezpieczy optymalne dotarcie (bez strat metali
w opiłki) i utrzyma idealny stan na cały okres eksploatacji.
Drugą unikalną własnością olejów XADO Luxury Drive
a to dzięki technologii rewitalizacji 1 Stage, jest ich właściwość samoregeneracji — właściwość usuwania i "zaleczania" defektów powierzchni.

Zakres temperatur stosowania

-35 °С

Wymagania i dopuszczenia
Spełnia wymagania specyfikacji:
SAE 0W-40

VW 502 00/505 00

API SN

MB 229.5

ACEA A3/B4

BMW-Longlife-01

Art. XA 20272

Nowy olej XADO Luxury Drive posiada wskaźnik rewitalizacji [15,5] (RF — Revitalization® Factor) co oznacza że
swymi własnościami odnawiającymi i ochronnymi niemal trzykrotnie przewyższa oleje XADO Atomic Oil.

+45 °С

Konfekcjonowanie:
4 L — metalowa bańka
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XADO Luxury Drive

XADO Luxury Drive

Syntetyczny olej silnikowy.

Syntetyczny olej silnikowy.

Zawiera Revitalizant®. Stosowany w autach osobowych i dostawczych.

Zawiera Revitalizant®. Stosowany w autach osobowych i dostawczych.

5W-30 SYNTHETIC

5W-40 SYNTHETIC

Zakres temperatur stosowania

-30 °С

Zakres temperatur stosowania

-30 °С

+45 °С

Zalety

Zalety
•
•

Opracowano do silników nowszych konstrukcji.

•

Efektywny w systemach z Common Rail czy
stosowanymi pompowtryskiwaczami PD.

•

Gwarantowane utrzymanie wysokich właściwości
w przedłużonych okresach między wymianami.

•

Przedłuża okres eksploatacji katalizatora, filtra sadzy.

+45 °С

Przeznaczony specjalnie do oszczędnych silników
z wysoką mocą jednostkową i najnowszymi
wymaganiami w odniesieniu do składu spalin.

•
•

Idealny olej silnikowy do samochodów wyższych klas.

•

Stosowany uniwersalnie w silnikach zasilanych
benzyną, LPG oraz z zapłonem samoczynnym
(diesla).

•

Efektywny w współczesnych samochodach
z wysilonymi silnikami a w tym wielozaworowe,
z turosprężarką, intercoolerem, wtryskiem
bezpośrednim.

•

Gwarantuje się wysokie właściwości eksploatacyjne
w przedłużonych okresach między wymianami oleju.

Kompleksowa baza, zawierająca złożone estry
zapewnia niezaprzeczalnie łatwe uruchomienie
w niskich temperaturach, cichą i płynną pracę silnika
we wszystkich możliwych reżimach eksploatacji auta.

Art. XA 20273
Konfekcjonowanie:
4 L — metalowa bańka

Art. XA 20274
Konfekcjonowanie:
4 L — metalowa bańka

Wymagania i dopuszczenia

Wymagania i dopuszczenia

Spełnia wymagania specyfikacji:

Spełnia wymagania specyfikacji:

SAE 5W-30

GM dexos2

VW 502 00/505 00/505 01

API SN

GM-LL-A-025/B-025

MB 229.31/229.51

ACEA C3-A3/B4

Ford M2C-917-A

BMW Longlife-04

SAE 0W-40

ACEA A3/B4

API SN

BMW Longlife-01

MB 229.5

VW 502 00/505 00
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XADO Luxury Drive

XADO Luxury Drive

Syntetyczny olej silnikowy.

Syntetyczny olej silnikowy.

Zawiera Revitalizant®. Stosowany w autach osobowych i dostawczych.

Zawiera Revitalizant®. Stosowany w autach osobowych i dostawczych.

10W-40 SYNTHETIC

10W-60 SYNTHETIC

Zakres temperatur stosowania

Zakres temperatur stosowania

-25 °С

-25 °С

+45 °С

Zalety

+55 °С

Zalety

•

Przeznaczony do silników aut osobowych i
dostawczych.

•

Opracowany specjalnie do silników aut sportowych
i wyścigowych.

•
•

Olej o najbardziej popularnej lepkości SAE 10W-40.

•

Wyprodukowano na syntetycznej bazie olejowej,
zabezpieczającej stabilność właściwości w okresach
między serwisowych.

Przeznaczony na ekstremalne warunki eksploatacji:
intensywne przyśpieszanie, maksymalna moc
i ekstremalne obroty, przegrzewanie.

•

Należycie smaruje i chroni przed "suchym" tarciem
w przeciążeniach.

•

Maksymalnie możliwa lepkość dla olejów silnikowych
(SAE 10W-60) zapewnia należyte doszczelnienie
złożenia tłok-cylinder co widać w minimalizacji
ubytków na spalanie.

•

Uniwersalnie stosowany, odpowiedni do silników
benzynowych, zasilanych LPG, małolitrażowych oraz
pełno napędowych z turbodieslem.

•

Skuteczny w jazdach miejskich, na trasach,
intensywnej eksploatacji na bezdrożach, przewozach
ładunków.
Art. XA 20275

Art. XA 20276

Konfekcjonowanie:
4 L — metalowa bańka

Konfekcjonowanie:
4 L — metalowa bańka

Wymagania i dopuszczenia

Wymagania i dopuszczenia

Spełnia wymagania specyfikacji:

Spełnia wymagania specyfikacji:

SAE 10W-40

ACEA A3/B4

VW 502 00/505 00

Renault RN 0700

SAE 10W-60

API SN

MB 229.3

Porsche GL

BMW Special Oil

API SM/CF

ACEA A3/B4 (08)

MB 229.1

VW 500 00/505 00
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Oleje XADO Atomic Oil

O jakości olejów

O lepkości olejów

Stosowanie olejów XADO jest gwarancją dłuższej żywotności silnika, podtrzymuje jego stan techniczny na
poziomie “jak nowy”. Jest to swojego rodzaju profilaktyka w starzeniu się mechanizmu.

Jakość olejów (poziom własności eksploatacyjnych)
jest określana przez wymagania Amerykańskiego Instytutu Ropy Naftowej (API), wymagania Europejskiego
Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA),
specyfikacje producentów samochodów VW, MB, Opel
(GM) oraz innych.

Jedną z kluczowych własności oleju jest jego lepkość.
W zależności od jego gęstości zależy łatwe uruchomienie silnika przy niskich temperaturach oraz prawidłowe
smarowanie jego części w trybach roboczych.

Oleje XADO wyróżnia głównie
obecność w ich składzie chemicznym zatomizowanego
nano-komponentu
Revitalizant®

Kompresja, moc, oszczędność silnika zawsze będą podtrzymane na najwyższym poziomie dzięki pracy opatentowanego składu zatomizowanego nano-komponentu
Revitalizant® wchodzącego w skład XADO Atomic Oil.

Wszyscy producenci samochodów stawiają wymagania
odnośnie jakości, której powinien odpowiadać olej. Są
one podane w książce serwisowej samochodu. Na przykład, API SL, ACEA A3/B4, VW 502 00.

Na temat bazy
oraz dodatków

Wszystkie oleje XADO nie tylko odpowiadają wymaganiom współczesnych norm, ale znacznie je przekraczają.

Tradycyjnie konsumenci wyróżniają oleje zgodnie z ich
rodzajem bazy. Przy produkcji olejów, XADO wykorzystuje najlepsze na świecie oleje bazowe:

Teraz olej pełni następujące funkcje:

•
•
•

•
•

Najlepszą jakość (pod względem własności eksploatacyjnych) mają oleje syntetyczne XADO.

kompensuje bieżące zużycie silnika
zwiększa niezawodność pracy silnika oraz wydłuża jego
żywotność

•
•

utrzymuje powierzchnie tarcia w idealnym stanie

•
•
•
•

zmniejsza zużycie paliwa

pomaga uniknąć utraty metalu w trakcie docierania oraz
normalnej eksploatacji
łagodzi ekstremalne przeciążenia
zmniejsza hałas i wibracje
chroni silnik przy zimnym uruchomieniu

Do klasyfikacji olejów pod względem lepkości specjaliści wykorzystują oznaczenia Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Samochodowych SAE. Na
przykład, lepkość najbardziej popularnego wśród kierowców oleju półsyntetycznego jest oznaczony SAE
10W-40.

mineralne rafinowane;
półsyntetyczne hydrokrakowane;

Podwójna ochrona
przy pierwszym otwarciu

syntetyczne na bazie węglowodorów syntetycznych
(polyalfaolefinów) oraz złożonych estrów.

Obowiązkowym składnikiem oleju jest zestaw dodatków. W produkcji olejów XADO stosuje się najnowsze
zestawy dodatków wiodących producentów Lubrizol,
Oronite oraz Infineum.
Połączenie najlepszych olejów bazowych oraz ekskluzywnych zestawów dodatków pozwoliło stworzyć
najlepsze oleje silnikowe i przekładniowe. Obecność
zatomizowanego nano-komponentu Revitalizant® czyni
oleje XADO niezrównanymi.

Zasada «Minus 35»
Należy odjąć od pierwszej liczby lepkości 35,
wówczas otrzymamy temperaturę, do której silnik
będzie z łatwością się uruchamiać przy tym oleju.
Na przykład, olej o lepkości SAE 10W-40 może
być wykorzystywany przy temperaturze do –25 °C
(10–35 = –25 °C).

Terminy wymiany oleju
Terminy wymiany oleju zależą od konstrukcji silnika, warunków jego eksploatacji
oraz jakości oleju. Terminy te wyznacza producent samochodów. Oleje z wydłużonymi terminami wymiany określa się mianem „long life”. Oleje XADO zabezpieczają najdłuższe przebiegi między wymianami.

Każde opakowanie oleju
XADO posiada informację
dotyczącą wymagań, które
ten olej spełnia

150 000

do

km

50 000 km

do 30 000 km

do

dla samochodu osobowego
z silnikiem benzynowym

dla samochodu osobowego
z silnikiem diesla

dla samochodu ciężarowego

XADO 0W-40 SL/CF, VW 503.01

XADO 5W-40 SL/CF City Line, GM-LL-B-025

XADO 10W-40 Diesel Truck, MB 228.5

Pierwsza cyfra przed „W”
charakteryzuje lepkość oleju
przy niskich temperaturach.
Im jest ona mniejsza, tym
szybciej będzie docierał
olej do wszystkich punktów
silnika przy niskich
temperaturach i tym
łatwiejsze jest uruchomianie
silnika.
Druga cyfra oznacza lepkość
oleju przy temperaturach
roboczych. Im jest ona
wyższa, tym lepiej silnik jest
smarowany i chroniony.

Jak upewnić się, że olej, który Państwo kupują jest
oryginalnym produktem XADO?
Oleje XADO są pakowane do metalowych pojemników mających oryginalny design. Takie pakowanie jest
doskonałą ochroną przez podrabianiem i świadczy
o oryginalności produktu. Oprócz tego, każdy pojemnik
z olejem ma podwójne zabezpieczenie przy pierwszym
otwarciu. To pozwala upewnić się czy opakowanie nie
było naruszone.

Wszystkie oleje silnikowe XADO mają w składzie aromaty zator, przy wlewaniu do silnika ten zapach wyróżnia oleje XADO od olejów innych producentów.
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XADO Atomic Oil

Energooszczędny syntetyczny olej silnikowy nowej generacji o dużej płynności. Zawiera
zatomizowany Revitalizant®. Stosuje się w silnikach benzynowych samochodów osobowych.

Energooszczędny syntetyczny olej silnikowy nowej generacji o dużej płynności. Zawiera zatomizowany Revitalizant®.
Stosuje się w silnikach benzynowych i diesla samochodów osobowych oraz dostawczych.

0W-20 SN

5W-30 SN Extra Drive

Zakres temperatur stosowania

-35 °С

Zakres temperatur stosowania

+45 °С

-30 °С

Zalety

1 L

4 L

20 L

Art. XA 20167

Art. XA 20267

Art. XA 20567

60 L

200 L

Art. XA 20667

Art. XA 20767

Opakowanie: 1 i 4 L — metalowa bańka; 20 L — wiadro;
60 i 200 L — beczka.

Zalety

•

Opracowano do współczesnych (roku modelowego
po 2010) samochodów amerykańskich i japońskich,
które wymagają stosowania olejów z niską lepkością
o podwyższonych własnościach eksploatacyjnych.

•

•

Specjalnie przeznaczony do samochodów
wymagających olejów o lepkości SAE 0W-20 (Honda,
Acura).

Opracowano do współczesnych (roku modelowego
po 2010) samochodów europejskich i amerykańskich,
które wymagają stosowania olejów o podwyższonych
własnościach eksploatacyjnych.

•

•

Zapewnia solidne smarowanie i ochronę silników
o dużym pojemnościowym wskaźniku mocy, w tym
wielozaworowych, z turbodoładowaniem i chłodzeniem
powietrza, bezpośrednim wtryskiem, z przewidzianym
zwiększonym odstępem wymiany oleju.

Szczególnie zalecany do silników GM, MB i BMW
spełniających normę Euro 4(5) z przedłużoną
eksploatacją.

•

Zapewnia solidne smarowanie i ochronę silników
o wysokim wskaźniku mocy jednostkowej,
wielozaworowych, z turbodoładowaniem, chłodzeniem
powietrza, bezpośrednim wtryskiem.

•

Może być stosowany w samochodach hybrydowych,
w samochodach pracujących na biopaliwie z zawartością
etanolu do 85 % (B85).

•

Wskazany do silników wtryskiem zasobnikowym
(Common Rail) oraz PD, spełnia wymagania VW 505.01
oraz Ford M2C-917A.

•

Dzięki obniżonej wysokotemperaturowej lepkości
odpowiadającej klasie SAE 20, zapewnia oszczędność
paliwa do 3 % w porównaniu z olejami SAE xW-40 oraz
1,5 % w odniesieniu do olejów xW-30.

•

Wyprodukowano zgodnie z "mid SAPS" co zabezpiecza
przedłużenie eksploatacji katalizatorów i filtrów sadzy.

Wymagania i dopuszczenia
Spełna wymagania
specyfikacji:
SAE 0W-20
API SN/SN-RC
ILSAC GF-5

+45 °С

1 L

4 L

20 L

Art. XA 20168/
Art. ХА 24168

Art. XA 20268

Art. XA 20568

60 L

200 L

Art. XA 20668

Art. XA 20768

Opakowanie: 1 i 4 L — metalowa bańka; 20 L — wiadro;
60 i 200 L — beczka.

Wymagania i dopuszczenia
Posiada oficjalną licencję API (American Petroleum Institute). Odpowiada najwyższym wymaganiom w odniesieniu do olejów dla silników benzynowych pod względem własności eksploatacyjnych
(API SN) oraz pod względem żywotności i energooszczędności (ILSAC GF-5).

Spełna wymagania specyfikacji:
SAE 5W-30

API SN

ACEA C3(10)-A3/B4(07)

5W 30

Posiada oficjalną licencję API (American Petroleum Institute). Odpowiada najwyższym wymaganiom w odniesieniu do olejów dla silników benzynowych pod względem własności eksploatacyjnych
(API SN) oraz pod względem żywotności.

Spełnia wymagania dopuszczeń producentów:
GM dexos2

VW 502 00/505 00/505 01

BMW Longlife-04

Ford M2C-917-A

MB-Approval 229.51
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XADO Atomic Oil

Syntetyczny olej silnikowy nowej generacji. Zawiera zatomizowany Revitalizant®.
Stosuje się w silnikach benzynowych i diesla samochodów osobowych oraz dostawczych.

Półyntetyczny olej silnikowy nowej generacji. Zawiera zatomizowany Revitalizant®. Stosuje
się w silnikach benzynowych i diesla samochodów osobowych oraz dostawczych.

5W-40 SN Extra Drive

10W-40 SN Extra Drive

Zakres temperatur stosowania

Zakres temperatur stosowania

-30 °С

-25 °С

+45 °С

Zalety

Zalety

1 L

4 L

20 L

Art. XA 20169

Art. XA 20269

Art. XA 20569

60 L
Art. XA 20669

•

Opracowano do współczesnych (roku modelowego
po 2010) samochodów europejskich i amerykańskich,
które wymagają stosowania olejów o podwyższonych
własnościach eksploatacyjnych.

•
•

Posiada certyfikat API SN — silniki benzynowe.

•

Zabezpiecza efektywne smarowanie i nienaganną pracę
silnika przy przedłużonych okresach między wymianami.

•

Daje lekką i płynną pracę silnika tak w mieście jak
i w trasach, niezależnie od sezonu.

Zapewnia solidne smarowanie i ochronę silników
o wysokim wskaźniku mocy jednostkowej,
wielozaworowych, z turbodoładowaniem, chłodzeniem
powietrza, bezpośrednim wtryskiem.

1 L

4 L

20 L

Art. XA 20170/
Art. XA 22170

Art. XA 20270

Art. XA 20570

200 L

60 L

200 L

Art. XA 20769

Art. XA 20670

Art. XA 20770

Opakowanie: 1 i 4 L — metalowa bańka; 20 L — wiadro;
60 i 200 L — beczka.

Opakowanie: 1 i 4 L — metalowa bańka; 20 L — wiadro;
60 i 200 L — beczka.

Wymagania i dopuszczenia

Wymagania i dopuszczenia

Spełna wymagania specyfikacji:
SAE 5W-40

ACEA A3/B4

API SN

5W 40

+45 °С

Posiada oficjalną licencję API (American Petroleum Institute). Odpowiada najwyższym wymaganiom w odniesieniu do olejów dla silników benzynowych pod względem własności eksploatacyjnych
(API SN) oraz pod względem żywotności.

VW 502 00/505 00

MB 229.1/229.3

Renault RN 0700/0710

BMW Longlife-01

GM-LL-B-025

PSA B712296

Porsche A40

Opracowano do współczesnych (roku modelowego
po 2010) samochodów europejskich i amerykańskich,
które wymagają stosowania olejów o podwyższonych
własnościach eksploatacyjnych.

•

Posiada certyfikat API SN - silniki benzynowe aut
osobowych.

•

Zapewnia solidnąi ochronę silników o wysokim
wskaźniku mocy jednostkowej, wielozaworowe,
z turbodoładowaniem, chłodzeniem powietrza,
bezpośrednim wtryskiem.

•

Zabezpiecza efektywne smarowanie i nienaganną
pracę silnika podczas długich i obciążonych jazd
z prędkościami maksymalnymi.

•

Bardzo dobrze spełnia swe zadanie w jazdach
miejskich — stop/start.

•

Utrzymuje własności przy przedłużonych interwałach
obsługowych.

Spełna wymagania specyfikacji:
SAE 10W-40

ACEA A3/B4

API SN

Spełnia wymagania dopuszczeń producentów:

Spełnia wymagania dopuszczeń producentów:

•

VW 502 00/505 00
MB 229.3

Renault RN 0700

10W 40

Posiada oficjalną licencję API (American Petroleum Institute). Odpowiada najwyższym wymaganiom w odniesieniu do olejów dla silników benzynowych pod względem własności eksploatacyjnych
(API SN) oraz pod względem żywotności.
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XADO Atomic Oil

Syntetyczny olej klasy ekstra o dużej płynności. Wyprodukowany na bazie kompleksowych
syntetycznych olejów bazowych zawierających estry — polialfaolefiny. Zawiera zatomizowany
Revitalizant®.

Ultra nowoczesny syntetyczny olej silnikowy o dużej płynności. Zawiera zatomizowany
Revitalizant®.

0W-30 SL/CF

5W-30 SM/CF Nova Drive

Zakres temperatur stosowania

-35 °С

Zakres temperatur stosowania

-30 °С

+45 °С

Zalety
Zapewnia bezproblemową pracę silników benzynowych,
zasilanych gazem oraz wysokoprężnych samochodów
osobowych we wszystkich trybach eksploatacji,
niezastąpiony dla zwolenników dynamicznego stylu jazdy.

•

Idealnie pasuje do współczesnych wielozaworowych
silników z doładowaniem i chłodzeniem tłoczonego
powietrza.

•

•

1 L

4 L

5 L

20 L

Art. XA 20101

Art. XA 20201

Art. XA 20301

Art. XA 20501

60 L

200 L

Art. XA 20601

Art. XA 20701

Opakowanie: 1 do 5 L — metalowa bańka; 20 L — wiadro;
60 i 200 L — beczka.

Zalety

•

•

Zalecany zwłaszcza do silników z wydłużonym interwałem
wymiany oleju, zachowuje unikatowe własności
ochronne nawet w warunkach wydłużonego cyklu między
serwisowego (wymiana oleju po 30 000 km przebiegu —
VW 503.01).
Jest doskonały do silników samochodów amerykańskich,
w tym dla samochodów do jazdy terenowej,
w których stosuje się oleje o dużej płynności (z małą
wysokotemperaturową lepkością SAE 30).
Cechuje się silną adhezją, czyli na smarowanych
częściach silnika zawsze zostaje cienka warstwa
ochronna, która nie spływa do miski olejowej.

•

Dzięki swojej dużej płynności ma doskonałe własności
energooszczędne, co objawia się w zużyciu paliwa.

•

Nawet w niskich temperaturach (do –35 °C) szybko
dopływa do wszystkich części wymagających smarowania
i czyni uruchomienie silnika szczególnie łatwym.

•

Dokładnie utrzymuje optymalne ciśnienie w układzie
smarowania.

•

Utrzymuje silnik w idealnej czystości.

Wymagania i dopuszczenia
Spełna wymagania specyfikacji:
SAE 0W-30

ACEA A3/B4

API SL/CF

VW 502 00/505 00

BMW Longlife-01

Porsche A40

1 L

4 L

20 L

Art. XA 20105/
Art. XA 24105

Art. XA 20205

Art. XA 28505

60 L

200 L

Art. XA 20605

Art. XA 20705

•

Posiada najwyższą specyfikację amerykańską
w odniesieniu do olejów silnikowych stosowanych
w silnikach benzynowych samochodów osobowych —
API SM, posiada oficjalną licencję API — American
Petroleum Institute.

•

Wyprodukowano zgodnie z technologią „mid SAPS”
i zapewnia wydłużoną żywotność katalizatorów czy
filtrów sadzy (DPF — Diesel Particulate Filter)

•

Spełnia wymagania nowej europejskiej normy jakości —
ACEA C3 (oleje o najwyższej kategorii eksploatacyjnej ze
średnią zawartością spopielonej siarki i fosforu).

•

Zaleca się do zastosowania w silnikach Euro 4
(zezwolenie MB 229.31).

•

Wyróżnia się najwyższym poziomem własności
eksploatacyjnych, zapewniając najwyższy stopień
ochrony i niezawodną pracę silnika.

•

Jest to olej typu „Long life” (o przedłużonej żywotności),
wykorzystuje się w silnikach z wydłużonym okresem
między wymianami oleju.

Opakowanie: 1 i 4 L — metalowa bańka; 20 L — wiadro;
60 i 200 L — beczka.

Wymagania i dopuszczenia
Posiada oficjalną licencję API (American Petroleum Institute). Odpowiada najwyższym wymaganiom w odniesieniu do olejów dla silników benzynowych pod względem własności eksploatacyjnych
(API SL).

Spełna wymagania specyfikacji:
SAE 5W-30

ACEA C3-A3/B4

API SM/CF

Spełnia wymagania dopuszczeń producentów:

Spełnia wymagania dopuszczeń producentów:
VW 503 01

+45 °С

Renault RN 0700/0710

MB 229.5

VW 502 00/505 00
BMW Longlife-04

MB 229.3, 229.31

Posiada oficjalną licencję API (American Petroleum Institute). Odpowiada najwyższym wymaganiom w odniesieniu do olejów dla silników benzynowych pod względem własności eksploatacyjnych
(API SM).
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XADO Atomic Oil

Syntetyczny olej silnikowy o dużej płynności, spełniający wymagania VW 504.00/507.00.
Zawiera zatomizowany Revitalizant®.

Syntetyczny energooszczędny olej silnikowy o dużej lejności, spełniający wymagania
ACEA A5/B5/C1. Zawiera zatomizowany Revitalizant®.

5W-30 504/507

5W-30 А5/В5

Zakres temperatur stosowania

-30 °С
Zalety

Zakres temperatur stosowania

-30 °С

+45 °С

Zalety
•

1 L

4 L

20 L

Art. XA 20140/
Art. XA 24140

Art. XA 20240

Art. XA 20540

60 L

200 L

Art. XA 20640

Art. XA 20740

Opakowanie: 1 i 4 L — metalowa bańka; 20 L — wiadro;
60 i 200 L — beczka.

Opracowany specjalnie do uniwersalnego* stosowania
w silnikach benzynowych i wysokoprężnych
samochodów osobowych oraz dostawczych grupy
Volkswagen-Audi (w tym Seat i Skoda).

•

Zapewnia znacznie wydłużone okresy między
obsługowe (do 30 000 km dla silników benzynowych
i do 50 000 km dla silników Diesla).

•

Wyprodukowany zgodnie z technologią „mid SAPS”
z wykorzystaniem zestawu dodatków o obniżonej
zawartości fosforu, siarki oraz z niskim wskaźnikiem
zawartości popiołu. Chroni przed zablokowaniem filtra
sadzy i katalitycznego neutralizatora, wydłużając okres
ich żywotności.

•

Gwarantuje solidne smarowanie i chroni nowoczesne
silniki z turbodoładowaniem, bezpośrednim wtryskiem,
Euro 4 (5) i inne.

* Zalecany w samochodach gdzie zalecane są oleje odpowiadające
wymaganiom: VW 503 00, 506 00, 506 01, 505 01, 502 00, 500 00,
501 01 i 505 00. Nie zaleca się do silników R5 i V10 do 2007 r. Do tych
silników zaleca się stosowanie oleju ze specyfikacją VW 506.01.

Wymagania i dopuszczenia
Spełna wymagania specyfikacji:
SAE 5W-30
API SM/CF

60 L

200 L

Art. XA 20641

Art. XA 20741

•

Spełnia wymagania nowej europejskiej normy jakości
w odniesieniu do oleju silnikowego ACEA C1*.

•

Stosuje się całosezonowo w silnikach
benzynowych,zasilanych gazem i wysokoprężnych,
samochodów osobowych oraz dostawczych w
których zaleca się stosowanie energooszczędnych
olejów z obniżoną lepkością wysokotemperaturową
(HTHS = 2,9…3,5 mPa.s).

•

Zaleca się do silników Euro 4 (5), wydłuża okres
żywotności filtrów sadzy i neutralizatorów katalitycznych.

•

Stosuje się w silnikach samochodów osobowych Ford
w których zalecane jest stosowanie oleju spełniającego
wymagania Ford M2C-934A/B.

•

Szczególnie skuteczny w silnikach samochodów
osobowych Mazda i Volvo, w których zaleca się
stosowanie olejów „low SAPS”.

•

Chroni przed korozją i starzeniem się, powstawaniem
brudu i sadzy przy wydłużonych okresach pomiędzy
wymianami oleju.

•

Zapewnia oszczędność paliwa o ponad 2,5 %
w stosunku do tradycyjnych (nieenergooszczędnych)
olejów o lepkości SAE 5W-30.

* АСЕА C1 — energooszczędne oleje najwyższej kategorii eksploatacyjnej o niskim poziomie zawartości popiołu, siarki o fosforu — oleje
„low SAPS”.

Opakowanie: 60 i 200 L — beczka.

Wymagania i dopuszczenia
Spełnia wymagania dopuszczeń producentów:

ACEA С3-A3/B4

+45 °С

Spełna wymagania specyfikacji:

VW 504 00/507 00

Porsche С30

SAE 5W-30

BMW Longlife-04

MB 229.51

ACEA A1/B1, C1-A5/B5

Spełnia wymagania dopuszczeń producentów:
JASO DL-1 (05)

Ford M2C-934-A/B
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XADO Atomic Oil

Olej syntetyczny klasy ekstra. Wyprodukowany na bazie kompleksowych
syntetycznych olejów bazowych, zawiera złożone estry (esters) oraz polialfaolefiny.
Zawiera zatomizowany Revitalizant®.

Arktyczny syntetyczny olej silnikowy. Specjalnie przeznaczony do silników eksploatowanych w ekstremalnie niskich temperaturach otoczenia. Zawiera zatomizowany Revitalizant®.

0W-40 SL/CF

0W-40 SL/CF Arctic

Zakres temperatur stosowania

-35 °С

+45 °С

Zalety
•

1 L

4 L

20 L

Art. XA 20102

Art. XA 20202

Art. XA 28502

60 L

200 L

Art. XA 20602

Art. XA 20702

Zakres temperatur stosowania

-42 °С

Szczególnie skuteczny w nowoczesnych samochodach
osobowych z silnikami wysilonymi, wyposażonych
w turbodoładowanie, chłodzenia tłoczonego powietrza
oraz do przyszłych modeli silników wysokoprężnych
z bezpośrednim wtryskiem paliwa (typu DI).

•
•
•

Zapewnia ochronę silnika przy dużych prędkościach.

Zalety
•

Specjalnie opracowany do eksploatacji samochodów
w ekstremalnie niskich (arktycznych) temperaturach.

Niezastąpiony przy docieraniu nowych samochodów,
znacznie zmniejsza zużycie części silnika w trakcie
procesu.

•

Dzięki kompleksowej syntetycznej bazie posiada
lepsze własności lepkościowe w niskich temperaturach,
zachowuje płynność przy temperaturze do –54 °C.

•

Posiada unikatowe własności ochronne, które utrzymują
się w wydłużonych okresach między wymianami oleju
zgodnie z wymaganiami VW 503.01 (wymiana oleju
po 30 000 km przebiegu).

•

Ma doskonałą pompowalność przy uruchomieniu
silnika, dociera do wszystkich punktów smarowania
silnika 3 razy szybciej w porównaniu do zwykłych olejów
syntetycznych SAE 5W-40, 5W-30.

•

Troskliwie dba o silnik i utrzymuje jego części
w nieskazitelnej czystości.

•

Zapewnia łatwe uruchomienie zimnego silnika
w temperaturze otoczenia do –42 °C.

•

Gwarantuje łatwe uruchomienie silnika w każdych
ekstremalnie niskich (arktycznych) temperaturach.

•

Dzięki szerokiemu zakresowi lepkości (SAE 0W-40) jest
skuteczny w stosowaniu całorocznym.

•

Niezawodnie chroni silnik przy obciążeniach krytycznych
(obroty maksymalne, długie podjazdy w górach, jazda
po bezdrożach,rally, trophy i t.p).

•

Dokładnie smaruje i zapewnia niezawodną pracę silnika
we wszystkich trybach eksploatacji.

•

Zapobiega powstawaniu zabrudzeń i utrzymuje silnik
w czystości.

•

Wyróżnia się niskim zużyciem na spalanie.

Doskonale podtrzymuje sportowy styl jazdy.

5 L

20 L

60 L

200 L

Art. XA 20303

Art. XA 28503

Art. ХА 20603

Art. XA 20703

Opakowanie: 1 i 4 L — metalowa bańka; 20 L — wiadro;
60 i 200 L — beczka.

Opakowanie: 5 L — metalowa bańka; 20 L — wiadro;
60 i 200 L — beczka.

Wymagania i dopuszczenia

Wymagania i dopuszczenia

Spełna wymagania specyfikacji:
SAE 0W-40
API SL/CF

Spełnia wymagania dopuszczeń producentów:
ACEA A3/B4(10)

+45 °С

Spełna wymagania specyfikacji:

VW 503 01

Porsche A40

SAE 0W-40

VW 502 00/505 00

MB 226.5, 229.5

API SL/CF

BMW Longlife-01

Spełnia wymagania dopuszczeń producentów:
ACEA A3/B3

VW 500 00/505 00

MB 229.1
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XADO Atomic Oil

XADO Atomic Oil

Super nowoczesny syntetyczny olej silnikowy generacji API SM. Zawiera zatomizowany Revitalizant®.

Syntetyczny olej silnikowy o dużej lejności wyższej klasy. Zawiera zatomizowany Revitalizant®.

5W-40 SM/CF Eco Drive

5W-40 SL/CF Infinity Drive

Zakres temperatur stosowania

-30 °С

+45 °С

Zalety

1 L

4 L

5 L

20 L

Art. XA 20122/
Art. XA 24122

Art. XA 20222

Art. XA 20322

Art. XA 28522

60 L

200 L

Art. XA 20622

Art. XA 20722

Zakres temperatur stosowania

•

Idealny do nowoczesnych wzmocnionych silników
w tym wielozaworowych, turbodoładowanych oraz
intercoolerem.

•

Wyprodukowany zgodnie z technologią „mid SAPS”,
zapewnia zwiększoną żywotność katalizatorów i filtrów
sadzy.

•

Spełnia wymagania nowej europejskiej normy jakości —
ACEA C3 (oleje wyższej kategorii eksploatacyjnej
o średniej zawartości popiołu siarki i fosforu).

•

Zaleca się do stosowania w silnikach Euro 4
(MB, BMW).

•

Nadaje się do silników Diesla z pompowtryskiwaczami
(Pumpe-Düse), spełnia wymagania VW 505.01, Ford
M2C-917A.

•

Wyróżnia się najwyższym poziomem własności
eksploatacyjnych oraz zapewnia najwyższy poziom
ochrony i niezawodnej pracy silnika.

•
•
•

Jest olejem typu „long life” (o wydłużonej żywotności),
stosuje się w silnikach ze wydłużonym okresem
wymiany oleju.
Przedłuża żywotność osprzętu oczyszczania spalin.

-30 °С
Zalety

1 L

4 L

20 L

Art. XA 20106/
Art. XA 24106

Art. XA 20206

Art. XA 28506

60 L

200 L

Art. XA 20606

Art. XA 20706

Opakowanie: 1 do 4 L — metalowa bańka; 20 L — wiadro;
60 i 200 L — beczka.

Wymagania i dopuszczenia

Wymagania i dopuszczenia

SAE 5W-40

ACEA С3(12)-A3/B4

API SM/CF

Posiada oficjalną licencję API (American Petroleum Institute). Odpowiada najwyższym wymaganiom w odniesieniu do olejów dla silników benzynowych pod względem własności eksploatacyjnych
(API SM).

BMW Longlife-04

VW 505 00/502 00

MB-Approval 229.31, 226.5

Idealnie pasuje do nowoczesnych silników
wielozaworowych z doładowaniem w tym
z intercoolerem.

•

Zapewnia lekką i płynną pracę silników benzynowych,
zasilanych gazem, silników Diesla przy jeździe w trybie
miejskim i na trasie niezależnie od pory roku.

•

Szybko dociera do wszystkich punktów smarowania
nawet w niskich temperaturach (do –30 °C).

•

Dzięki syntetycznej lepkości SAE 5W-40 podtrzymuje
optymalne ciśnienie oleju w każdym trybie pracy silnika.

•

Szczególnie odporny na starzenie, posiada stabilne
własności lepkości nowego oleju syntetycznego przy
przebiegu ponad 15 000 km.

•

Utrzymuje silnik w czystości i chroni go przed korozją.

Spełna wymagania specyfikacji:
SAE 5W-40
API SL/CF

Spełnia wymagania dopuszczeń producentów:
ACEA A3/B4(08)

VW 502 00/505 00

MB 229.3

Porsche A40

BMW Longlife-01

Renault RN 0700/0710

GM-LL-B-025

PSA B71 2294 In Prog. (PSA Level 2)

Spełnia wymagania dopuszczeń producentów:
GM dexos2

•

Utrzymuje silnik w idealnej czystości.

Opakowanie: 1 do 5 L — metalowa bańka; 20 L — wiadro;
60 i 200 L — beczka.

Spełna wymagania specyfikacji:

+45 °С

Porsche A40

Ford WSS-M2C917-A
Renault RN 0700/0710
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XADO Atomic Oil

XADO Atomic Oil

Syntetyczny olej silnikowy o doskonałych własnościach eksploatacyjnych. Wyprodukowany
na bazie syntetycznych składników polialfaolefinowych. Zawiera zatomizowany Revitalizant®.

Syntetyczny olej silnikowy wyższej klasy do samochodów wyścigowych.
Zawiera zatomizowany Revitalizant®.

5W-50 SL/CF Street Racing

10W-60 SL/CF Rally Sport

Zakres temperatur stosowania

-30 °С

+50 °С
Zakres temperatur stosowania

Zalety
•

Niezastąpiony dla miłośników jazdy sportowej, dzięki
nano-komponentowi Revitalizant® silnik jest dodatkowo
chroniony przed zużyciem przy rozpędzaniu i dłuższej
pracy w trybach ekstremalnych.

•

Szczególnie skuteczny w samochodach sportowych
i terenowych z napędem na cztery koła podczas pracy
na maksymalnej mocy, wysokich obrotach i przy dużych
obciążeniach termicznych.

•
•

1 L

4 L

20 L

Art. XA 20107/
Art. XA 24107

Art. XA 20207

Art. XA 28507

60 L

200 L

Art. XA 20607

Art. XA 20707

•

-25 °С
Zalety

Posiada najlepsze własności ochronne, jakie pozostają
stabilne nawet przy wydłużonych okresach wymiany
oleju, spełnia wymagania BMW Longlife-01.
Dzięki wysokim własnościom lepkościowotemperaturowym, odpowiadającym klasie SAE 5W-50,
szybko dociera do wszystkich punktów smarowania
i doskonale chroni silnik przy zimnym uruchomieniu oraz
gwarantuje jego łatwe uruchomienie w bardzo niskich
temperaturach.
Stosuje się całorocznie we wszystkich typach silników
benzynowych, zasilanych gazem i wysokoprężnych
(w tym wytężonych z bezpośrednim wtryskiem
i turbodoładowaniem) samochodów osobowych,
dostawczych i mikrobusów.

1 L

4 L

20 L

Art. XA 20104/
Art. XA 24104

Art. XA 20204

Art. XA 28504

60 L

200 L

Art. XA 20604

Art. XA 20704

Opakowanie: 1 do 4 L — metalowa bańka; 20 L — wiadro;
60 i 200 L — beczka.

Opakowanie: 1 do 4 L — metalowa bańka; 20 L — wiadro;
60 i 200 L — beczka.

Wymagania i dopuszczenia

Wymagania i dopuszczenia

Spełna wymagania specyfikacji:
SAE 5W-50
API SL/CF

Spełnia wymagania dopuszczeń producentów:
ACEA A3/B4(10)

Spełna wymagania specyfikacji:

VW 502 00/505 00

Porsche A40

SAE 10W-60

BMW Longlife-01

MB 229.1/229.3

API SL/CF

Renault RN 0700/0710

+55 °С

•

Opracowany specjalnie do ekstremalnych warunków
eksploatacji przy różnego rodzaju wyścigach.

•

Doskonale chroni silnik przed zużyciem w maksymalnych
obrotach i maksymalnych temperaturach roboczych.

•

Dzięki maksymalnej wysokotemperaturowej lepkości
(SAE 60) uszczelnia złożenia cylinder-tłok i zapewnia
najwyższą moc silnika.

•

Zapobiega „suchemu” tarciu w ekstremalnych
obciążeniach tak w trybie dynamicznym jak i przy zimnym
uruchomieniu.

•

Zapewnia rekordowo niewielki ubytek na spalanie jako
efekt niskiej parowalności.

•

Utrzymuje silnik w nieskazitelnym porządku.

Spełnia wymagania dopuszczeń producentów:
ACEA A3/B4

VW 500 00/505 00

Porsche A40

BMW Special Oil

MB 229.1
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XADO Atomic Oil

XADO Atomic Oil

Półsyntetyczny olej silnikowy o bardzo dobrej lejności wyższej klasy w technologii syntezy
hydrokrakowej. Zawiera zatomizowany Revitalizant®.

Półsyntetyczny olej silnikowy wyższej klasy. Specjalnie opracowany do silników
samochodów osobowych. Zawiera zatomizowany Revitalizant®.

5W-40 SL/CF City Line

10W-40 SL/CF Energy Drive

Zakres temperatur stosowania

-30 °С

Zakres temperatur stosowania

-25 °С

+45 °С

Zalety

1 L

4 L

5 L

Art. XA 20108/
Art. XA 24108

Art. XA 20208

Art. XA 20308

20 L

60 L

200 L

Art. XA 28508

Art. XA 20608

Art. XA 20708

Opakowanie: 1 do 5 L — metalowa bańka; 20 L — wiadro;
60 i 200 L — beczka.

Zalety

•

Ulepszony, półsyntetyczny olej silnikowy z lepkością
syntetycznego, idealny kompromis między rodzajem
oleju a poziomem własności eksploatacyjnych.

•

Specjalnie opracowany do miejskiego trybu eksploatacji
samochodów osobowych.

Opracowany z uwzględnieniem właściwości pracy
nowoczesnych silników wyróżniających się wysokim
pojemnościowym wskaźnikiem mocy oraz małą ilością
oleju w silniku.

•

•

Zapewnia doskonałą ochronę i niezawodne smarowanie
silnika w trybie „start/stop” oraz przy dynamicznym
starcie na nierozgrzanym silniku.

Zapewnia dokładne smarowanie i ochronę silnika
w długich trybach obciążeniowych (jazda z prędkością
maksymalną po trasie, przewóz ładunków).

•

•

Skuteczny w cyklach dynamicznych (częste
przyspieszanie i zwalnianie w jeździe po mieście).

•

Zachowuje wysokie własności eksploatacyjne przy
zwiększonych okresach wymiany.

•

Zapewnia stabilnie wysokie własności ochronne przy
docieraniu oraz dalszej eksploatacji silnika.

•

Zapewnia oszczędność paliwa dzięki zmniejszonemu
tarciu, zwłaszcza przy uruchomieniu silnika oraz pracy
na biegu jałowym.

•

Zwiększa żywotność tak silnika nowego jak i z większym
przebiegiem dzięki działaniu nano-komponentu
Revitalizant®.

•

Dzięki doskonałym własnościom niskotemperaturowym,
zapewnia łatwe uruchomienie zimnego silnika nawet
w temperaturze do –30 °C.

•

Posiada wysokie i stabilne własności eksploatacyjne
przy wydłużonych okresach wymiany oleju —
do 50 000 km (dopuszczenie GM-LL-B-025).

•

Duża lejność oleju pozwala wyraźnie oszczędzać paliwo
przy uruchamianiu silnika.

•
•

Wyróżnia się małym ubytkiem na spalanie.
Utrzymuje silnik w idealnym porządku.

Wymagania i dopuszczenia
Spełna wymagania specyfikacji:
SAE 5W-40

ACEA A3/B4(10)

API SL/CF

+45 °С

1 L

4 L

20 L

Art. XA 20144/
Art. XA 24144

Art. XA 20244

Art. XA 28544

60 L

200 L

Art. XA 20644

Art. XA 20744

Opakowanie: 1 i 4 L — metalowa bańka; 20 L — wiadro;
60 i 200 L — beczka.

Wymagania i dopuszczenia
Posiada oficjalną licencję API (American Petroleum Institute). Odpowiada najwyższym wymaganiom w odniesieniu do olejów dla silników benzynowych pod względem własności eksploatacyjnych
(API SL).

Spełna wymagania specyfikacji:
SAE 10W-40

ACEA A3/B4(10)

API SL/CF

Spełnia wymagania dopuszczeń producentów:

Spełnia wymagania dopuszczeń producentów:
VW 502 00/505 00

MB 229.1/229.3

Porsche A40

BMW Longlife-01

GM-LL-B-025

PSA B71 2296

Renault RN 0700/0710

VW 500 00/505 00
BMW Special Oil

MB 229.1

Posiada oficjalną licencję API (American Petroleum Institute). Odpowiada najwyższym wymaganiom w odniesieniu do olejów dla silników benzynowych pod względem własności eksploatacyjnych
(API SL).
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10W-30 SL/CF Optima Drive

5W-30 Diesel Truck

Mineralny olej silnikowy o dużej płynności wyższej klasy. Zawiera zatomizowany Revitalizant®.

Syntetyczny olej silnikowy o dużej płynności do mocno obciążanych silników
wysokoprężnych (UHPD) i o wydłużonym okresie między obsługami. Zawiera
zatomizowany Revitalizant®.

Zakres temperatur stosowania

-25 °С

Zakres temperatur stosowania

+45 °С

-30 °С

4 L

5 L

20 L

Art. XA 20111/
Art. XA 24111

Art. XA 20211

Art. XA 20311

Art. XA 28511

60 L

200 L

Art. XA 20611

Art. XA 20711

Opakowanie: 1 do 5 L — metalowa bańka; 20 L — wiadro;
60 i 200 L — beczka.

•

Stosuje się w silnikach benzynowych, zasilanych gazem
i wysokoprężnych samochodów osobowych, mikrobusów
oraz samochodów dostawczych w wszystkich trybach
eksploatacji.

•

Specjalnie opracowany do użytku w nowoczesnych,
wielozaworowych silnikach z turbodoładowaniem
w trybach maksymalnej mocy.

•

Szczególnie odpowiedni do intensywnego miejskiego
trybu eksploatacji (częste zatrzymywania się,
przyśpieszenia i zwolnienia, praca na biegu jałowym)
dzięki wysokiej płynności (SAE 30) w temperaturach
roboczych.

•

Doskonale smaruje i zmywa części silnika, dlatego jest
zalecany przy docieraniu nowych samochodów i na
gwarancji. Zapewnia dodatkową oszczędność paliwa
do 3 % w porównaniu z olejem typowym.

•

Kompleksowa baza i specjalne składniki przeciwpienne
zapewniają wysoką trwałość filmu olejowego w trybach
obciążeniowych i wysokich temperaturach.

•

Utrzymuje silnik w idealnej czystości.

Wymagania i dopuszczenia
Spełna wymagania specyfikacji:
SAE 10W-30
API SL/CF

60 L

200 L

Art. XA 20639

Art. XA 20739

Opakowanie: 60 i 200 L — beczka.

•

Specjalnie przeznaczony do silników nowoczesnych
samochodów ciężarowych Euro IV (wyposażonych
w turbodoładowanie, system recyrkulacji gazów
wydechowych i in.).

•

Posiada unikatowy zestaw własności eksploatacyjnych,
gwarantuje wydłużone okresy mędzy wymianami
(do 120 000 km, MB 228.5).

•

Szczególnie skuteczny w samochodach
eksploatowanych w niskich temperaturach. Dzięki
syntetycznej formule o niskiej lepkości gwarantuje łatwe
uruchomienie silnika w temperaturach do –30 °C.

•

Ma doskonałe właściwości energooszczędne i
gwarantuje 3 % oszczędności paliwa w porównaniu
do olejów SAE 10W-40.

•

Dzięki wysokiej wartości liczby zasadowej (TBN>15,0)
dobrze chroni silnik nawet przy paliwie ze zwiększoną
zawartością siarki (S = 0,2–0,5 %).

Wymagania i dopuszczenia
Spełnia wymagania dopuszczeń producentów:

ACEA A3/B4

+45 °С

Zalety

Zalety

1 L
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VW 500 00/505 00

MB 229.1

Spełna wymagania specyfikacji:
SAE 5W-30

ACEA E4/E7(08-Issue 2)

API CI-4
Spełnia wymagania dopuszczeń producentów:

Volvo VDS-3, VDS-2

Cummins CES 20071/72/76/77/78

MB 228.3/228.5/235.28

MAN M 3277, M 3377

Renault RXD/RLD-2

MTU type 3

DAF HP-1/HP-2

Scania LDF

JASO DH-1

Mack EO-N, EO-M plus

Voith Class B

Caterpillar ECF-2

Deutz DQC IV-10

Global DHD-1
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XADO Atomic Oil

XADO Atomic Oil

Syntetyczny olej silnikowy opracowany w technologii “low SAPS” do silników
wysokoprężnych pracujących pod dużym obciążeniem (UHPD). Zawiera zatomizowany
Revitalizant®.

Półsyntetyczny olej wyższej klasy do silników wysokoprężnych samochodów ciężarowych.
Zawiera zatomizowany Revitalizant®.

10W-40 E4/E6/E7

10W-40 Diesel Truck

Zakres temperatur stosowania

-25 °С

Zakres temperatur stosowania

-25 °С

+45 °С

Zalety

200 L

Art. XA 20645

Art. XA 20745

Specjalnie do nowej generacji wysilonych silników
transportu ciężarowego, wyposażonych w system
recyrkulacji gazów wydechowych (EGR)/filtr sadzy
(DPF)/katalizator selektywny, wymagające olejów „low
SAPS”*.

•

Spełniają najwyższe wymagania Mercedes MB 228.51,
MAN M 3477 (ACEA E6) dotyczące olejów do silników
wysokoprężnych Euro IV (V) z obniżonym poziomem
okresem między obsługami.
Może być stosowany w samochodach ciężarowych
Euro III, gdzie przypisano olej ACEA E4, MB 228.5,
MAN M 3277, Renault RXD, DAF HP-2 oraz innych.,

•
•

Renault RXD, DAF HP-2 oraz innych.

•

Właściwy w wydłużonych okresach międzyobsługowych
zgodnie z zaleceniami producenta silników, warunkami
eksploatacji oraz sposobu filtracji (do 150 000 km, MAN
M 3477).

Dzięki nowej technologii zestawu dodatków posiada
własności energooszczędne i gwarantuje czystość oleju
oraz silnika w ciągu całego okresu stosowania.

1 L

5 L

20 L

Art. XA 20110/
Art. XA 24110

Art. XA 20310

Art. XA 20510

60 L

200 L

Art. XA 20610

Art. XA 20710

•

Zapewnia niezawodną pracę silnika samochodów
ciężarowych w każdym trybie eksploatacji, prędkościach
maksymalnych i przeciążeniach w długich trasach.

•

Zaleca się w szczególności do samochodów
wykorzystywanych w przewozach międzynarodowych:
autobusach dalekobieżnych, ciągnikach dalekobieżnych.

•

Posiada unikatowy zestaw własności eksploatacyjnych,
zapewnia wydłużone okresy międzyobsługowe (ponad
120 000 km, MB 228.5).

•

Wysoka wartość liczby zasadowej (TBN>15,0) zapewnia
niezawodną ochronę silnika nawet przy stosowaniu
paliwa z podwyższoną zawartością siarki.

•

Utrzymuje silnik w idealnym stanie i znacznie obniża
wydatki na jego serwisowanie.

•

Zapewnia całkowite spalanie paliwa, istotnie zmniejsza
emisję substancji szkodliwych.

•

Dzięki zawartości nano-komponentu Revitalizant®
doskonale chroni silnik i turbosprężarkę przed zużyciem,
a ścianki cylindra przed „polerowaniem” wydłużając tym
samym 2–3 krotnie żywotność silnika.

* low SAPS — olej z niskim poziomem popiołów siarki i fosforu.

Opakowanie: 60 i 200 L — beczka.

Opakowanie: 1 i 5 L — metalowa bańka; 20 L — wiadro;
60 i 200 L — beczka.

Wymagania i dopuszczenia

Wymagania i dopuszczenia

Spełna wymagania specyfikacji:
SAE 10W-40

+45 °С

Zalety

•

•

60 L
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Spełna wymagania specyfikacji:
ACEA E6/E7(10)/E4(04)

SAE 10W-40

API CI-4

ACEA E4/E7

API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF

Spełnia wymagania dopuszczeń producentów:
MB 228.5/228.51/226.9

Cummins 20076/77

Volvo VDS-3

Renault: RXD, RLD-2, RGD

MTU Type 3 i 3.1

DAF Long Drain

Deutz DQC-III-10 LA

Mack EO-N

MAN M 3277, М 3477, M 3277 low ash for CRT, M 3271.1 (LPG & CNG engines)

Posiada oficjalną licencję API (American Petroleum Institute). Odpowiada najwyższym wymaganiom w odniesieniu do olejów silników diesla pod
względem własności eksploatacyjnych (API CI -4).

Spełnia wymagania dopuszczeń producentów:
MB 228.5

Volvo VDS-2, VDS-3

MAN M 3277

MTU/DDC type 3

DAF HP-2

Renault RXD/RLD-2
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XADO Atomic Oil

Półsyntetyczny olej silnikowy wyprodukowany w technologii syntezy hydrokrakowej
o wysokich własnościach eksploatacyjnych. Zawiera zatomizowany Revitalizant®.

Półsyntetyczny olej wyższej klasy do silników wysokoprężnych samochodów osobowych,
ciężarowych oraz dostawczych a także autobusów i mikrobusów. Zawiera zatomizowany
Revitalizant®.

10W-40 SL/CI-4 Max Drive

10W-40 CI-4 Diesel

Zakres temperatur stosowania

-25 °С
Zalety

Zakres temperatur stosowania

-25 °С

+45 °С

Zalety
•

1 L

4 L

5 L

20 L

Art. XA 20109/
Art. XA 24109

Art. XA 20209

Art. XA 20309

Art. XA 28509

60 L

200 L

Art. XA 20609

Art. XA 20709

Uniwersalny w zastosowaniu do różnego rodzaju silników
samochodów osobowych, mikrobusów, małych i dużych
samochodów ciężarowych.

•

Szczególnie zalecany do całorocznej eksploatacji
w silnikach samochodów osobowych, w tym
nowoczesnych (wielozaworowych, z turbodoładowaniem,
wysokoprężnych z bezpośrednim wtryskiem paliwa).

•

Zapewnia stabilne wysokie własności ochronne podczas
docierania oraz w okresie podstawowej eksploatacji.

•

Zapewnia oszczędność paliwa dzięki zmniejszeniu strat
na tarcie, zwłaszcza przy uruchomieniu silnika oraz
na biegu jałowym.

1 L

4 L

5 L

20 L

Art. XA 20249

Art. XA 20349

Art. XA 28549

Gwarantuje zwiększenie żywotności zarówno nowego jak
i silnika z przebiegiem dzięki działaniu nano-komponentu
Revitalizant®.

Art. XA 20149/
Art. XA 24149

60 L

200 L

Art. XA 20649

Art. XA 20749

•

Opakowanie: 1 i 4 L — metalowa bańka; 20 L — wiadro;
60 i 200 L — beczka.

Opakowanie: 1 do 5 L — metalowa bańka; 20 L — wiadro;
60 i 200 L — beczka.

+45 °С

•
•

Specjalnie przeznaczony do silników wysokoprężnych.

•

Skutecznie chroni silnik przy stosowaniu paliw z dużą
zawartością siarki (S = 0,2– 0,5 %)

•

Zapewnia wysokie własności ochronne przy docieraniu
oraz w normalnym okresie eksploatacji.

•

Posiada duży zapas własności eksploatacyjnych oraz
stabilność przy wydłużonych okresach serwisowania
(do 100 000 km w silnikach Volvo Euro 3, VDS-3).

•

Zapewnia oszczędność paliwa w wyniku obniżenia tarcia,
szczególnie przy uruchamianiu silnika oraz pracy na biegu
jałowym.

•

Utrzymuje silnik w czystości, neutralizuje zanieczyszczenia
oleju silnikowego sadzą.

•

Wydłuża okres eksploatacji silnika 2–3 krotnie oraz
znacznie obniża wydatki na jego serwisowanie.

•

Gwarantuje przedłużenie żywotności zarówno nowego
silnika jak i z przebiegiem dzięki działaniu oszczędzającego
energię nano-komponentu Revitalizant®.

Szczególnie skuteczny w stosowaniu do wytężonych
nowoczesnych silników (z turbodoładowaniem,
wielozaworowych, z bezpośrednim wtryskiem,
wyposażonych w system recyrkulacji spalin).

Wymagania i dopuszczenia
Wymagania i dopuszczenia

Spełna wymagania specyfikacji:

Spełna wymagania specyfikacji:
SAE 10W-40

Posiada oficjalną licencję API (American Petroleum Institute). Odpowiada najwyższym wymaganiom w odniesieniu do olejów dla silników benzynowych pod względem własności eksploatacyjnych
(API SL) oraz diesla (API-CI-4).

ACEA A3/B4/E7

API SL/CI-4 Plus/CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF

SAE 10W-40

Posiada oficjalną licencję API (American Petroleum Institute). Odpowiada najwyższym wymaganiom w odniesieniu do olejów dla silników diesla
(API CI-4).

ACEA A3/B3/B4(10)/E7(10)

API SL/CI-4 Plus/CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF
Global DHD-1, DLD-1 and DLD-3
Spełnia wymagania dopuszczeń producentów:

Global DHD-1
Spełnia wymagania dopuszczeń producentów:
VW 500 00/505 00

MB 228.3, 229.1

Volvo VDS-2, VDS-3

Mack EO/M PLUS

MTU Type 2

Cummins CES 20071/72/76/77/78

MAN 3275

ZF TE-ML 02C/03A/04B/04C/07С

Allison C4

Renault (RVI) RLD

Volvo VDS-2, VDS-3

MAN 3275-1 и 271

Renault RLD

Renault RD, RLD, RLD-2

VW 500 00/505 00

MB 228.1/228.3/229.1

Mack EO-M Plus

Allison C4

MTU/DDC type 2

Cummins CES 20071/72/76/77/78

JASO DH-1

Deutz DQC-III-10

Iveco Long Drain

ZF TE-ML 02C/03A/04B/04C/07C
Skoda-Liaz 258-3

DDC 93K215
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XADO Atomic Oil

Półsyntetyczny olej silnikowy do mocno obciążonych silników wysokoprężnych (SHPD),
zgodny z wymaganiami amerykańskimi API CJ-4, może być stosowany w silnikach
benzynowych, spełnia wymagania API SM. Zawiera zatomizowany Revitalizant®.

Specjalny olej silnikowy wyższej klasy do silników wysokoprężnych. Zawiera zatomizowany
Revitalizant®.

15W-40 SM/CJ-4
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15W-40 CI-4 Diesel
Zakres temperatur stosowania

-20 °С

+45 °С

Zalety
Zakres temperatur stosowania

-20 °С

+45 °С

Zalety
•

•

60 L

200 L

Art. XA 20647

Art. XA 20747

Opakowanie: 60 i 200 L — beczka.

Spełnia europejskie, amerykańskie i japońskie
wymagania dotyczące olejów do silników
wysokoprężnych, mających podwyższone normy
toksyczności spalin Euro 4 (5).
Opracowany do silników wysokoprężnych
amerykańskich samochodów ciężarowych,
wyposażonych w system recyrkulacji spalin (EGR) i/lub
filtr sadzy (DPF), uwzględniając zastosowanie paliwa
z ultra niską zawartością siarki do 0,05 %.

•

Posiada niezwykłą stabilność na utlenianie i odporność
termiczną.

•
•

Posiada duże własności myjąco-dyspergujące.

•

Zapewnia dobrą ochronę silnika przy wydłużonych
okresach serwisowania (zgodnie z zaleceniami
producenta samochodów do 100 000 km).
Kompensuje bieżące zużycie zespołów i części silnika
oraz utrzymuje jego stan na najwyższym poziomie
technicznym.

SAE 15W-40

ACEA E7/E9

API SM/CJ-4

Global DHD-1

4 L

Art. XA 20114

Art. XA 20214

20 L

60 L

200 L

Art. XA 28514

Art. XA 20614

Art. XA 20714

Opakowanie: 1 i 4 L — metalowa bańka; 20 L — wiadro;
60 i 200 L — beczka.

Zapewnia najwyższy stopień sprawności silników
wysokoprężnych we wszystkich trybach eksploatacji.

•

Stosuje się do wszystkich typów silników Diesla
samochodów ciężarowych i osobowych oraz
w specjalnych pojazdach lądowych.

•

Idealnie pasuje do silników wysokoprężnych z systemem
recyrkulacji spalin (EGR) i szczególnie zalecany
do silników wysokoprężnych Euro 3 (Euro 2).

•

Wydłuża okres pracy silnika i obniża wydatki na serwis
techniczny.

•
•

Doskonale chroni turbosprężarkę.

•

Bardzo dobrze chroni silnik podczas pracy na paliwie
z dużą zawartością siarki (do 0,5 %).

•

Utrzymuje silnik w czystości i neutralizuje
zanieczyszczenie oleju sadzą.

•

Jest to olej ekologiczny, zmniejsza emisję substancji
szkodliwych do atmosfery.

•

Zapewnia łatwe uruchomianie w niskich temperaturach
i bardzo dobre smarowanie silnika podczas intensywnej
pracy oraz wysokich temperaturach.

Posiada unikalne własności eksploatacyjne i pozwala na
wydłużony okres eksploatacji do 100 000 km w silnikach
Euro 3.

Wymagania i dopuszczenia

Wymagania i dopuszczenia
Spełna wymagania specyfikacji:

1 L

•

Spełna wymagania specyfikacji:
Posiada oficjalną licencję API (American Petroleum Institute). Odpowiada najwyższym wymaganiom w odniesieniu do olejów dla silników benzynowych pod względem własności eksploatacyjnych
(API SM) oraz diesla (API CJ-4).

Spełnia wymagania dopuszczeń producentów:

SAE 15W-40

ACEA E7

API SL/CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF

Posiada oficjalną licencję API (American Petroleum Institute). Odpowiada najwyższym wymaganiom w odniesieniu do olejów dla silników diesla
(API CI-4).

Global DHD-1
Spełnia wymagania dopuszczeń producentów:

Volvo VDS-4

MTU type II

Renault RLD-3

Cummins CES 20081

Renault Truck RLD-2

Allison C4 Level

Volvo VDS-3, VDS-2

MAN M 3275

MB 228.31

MAN M 3275, M 3575

Mack EO-O Premium Plus

DDC PGOS 93 K 218

Deutz DQC–III

MB 228.3

Mack EO-M Plus

MTU Type 2

Caterpillar ECF 1a

Cummins CES 20076/77/78

Caterpillar ECF-3/ECF-2/ECF-1
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XADO Atomic Oil

15W-40 SL/CI-4 Road Drive

XADO Atomic Oil

15W-40 SJ/CG-4 Silver

Uniwersalny mineralny olej silnikowy mający wysokie własności eksploatacyjne.
Zawiera zatomizowany Revitalizant®.

Uniwersalny mineralny olej silnikowy wysokiej jakości. Zawiera zatomizowany Revitalizant®.

Zakres temperatur stosowania

-20 °С

+45 °С

Zalety

1 L

4 L

Art. XA 20113/
Art. XA 25113

Art. XA 20213

20 L

60 L

200 L

Art. XA 28513

Art. XA 20613

Art. XA 20713

Opakowanie: 1 i 4 L — metalowa bańka; 20 L — wiadro;
60 i 200 L — beczka.

Zakres temperatur stosowania

-20 °С

+45 °С

•

Uniwersalny w zastosowaniu i dobrze chroni rozliczne
elementy silników samochodów osobowych i
ciężarowych.

•

Szczególnie skuteczny przy zastosowaniu całorocznym
w silnikach wysokoprężnych, w tym z recyrkulacją spalin.

•

Lepkość 40 świadczy o tym, że olej będzie doskonale
utrzymywał ciśnienie w układzie olejowym nawet
w wysokich temperaturach.

•

Zapewnia skuteczne smarowanie i ochronę silników
samochodów ciężarowych oraz osobowych w
normalnych a także przeciążonych trybach eksploatacji.

•
•

Zaleca się do samochodów obciążonych.

•

Stosowany uniwersalnie w silnikach wysokoprężnych
i benzynowych, z turbodoładowaniem, wielozaworowych,
wyposażonych w katalizator.

•

Zachowuje optymalną lejność nawet po 30 000 km
przebiegu.

•

Zapewnia doskonałą ochronę wszystkich części silnika
przed zużyciem, rdzą i korozją.

•

Jest stabilny na utlenienie, nie tworzy osadu i przez cały
okres pracy zachowuje wszystkie niezbędne własności!

•

•

Skutecznie zwalcza sadzę w oleju i chroni zespoły
turbodoładowania.

20 L

60 L

200 L

Posiada doskonałe właściwości myjąco-dyspergujące,
utrzymuje silnik w czystości przy każdym rodzaju
eksploatacji. Dzięki wysokiej liczbie zasadowej
(TBN = 10 mgKOH/g), skuteczny przy stosowaniu paliwa
z dużą zawartością siarki (S = 0,2–0,5 %).

Dzięki unikatowym, energo oszczędnym właściwościom
nano-komponentu Revitalizant® znacznie wydłuża się
okres żywotności silnika zarówno nowego samochodu jak
i samochodu z przebiegiem.

Art. XA 28530

Art. XA 20630

Art. XA 20730

•

Opakowanie: 20 L — wiadro; 60 i 200 L — beczka.

Jest odporny na utlenienie i starzenie, zachowuje
stabilne własności lepkościowe dla przebiegu
do 20 000 km.

•

Zalety

Działanie nano-komponentu Revitalizant® znacznie
usprawnia pracę silnika, zwłaszcza w trybach
przeciążenia. Niezastąpiony w silnikach wysokoprężnych.

Wymagania i dopuszczenia
Spełna wymagania specyfikacji:
SAE 15W-40

Posiada oficjalną licencję API (American Petroleum Institute). Odpowiada najwyższym wymaganiom w odniesieniu do olejów dla silników benzynowych pod względem własności eksploatacyjnych
(API SL) oraz diesla (API CI-4).

ACEA A3/B4/E7

API SL/CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF
Global DHD-1/DLD-1/DLD-3

Wymagania i dopuszczenia
Spełna wymagania specyfikacji:
SAE 15W-40

Spełnia wymagania dopuszczeń producentów:

API CG-4/CF-4/CF/SJ

VW 501 01/505 00

MB 228.1, 228.3, 229.1

Volvo VDS-2/VDS-3

Renault RLD/RLD-2

MAN 3275/271

Mack EO-M PLUS y T10

JDQ-78A

Iveco Long Drain

Deutz/MWM

Allison C4

Caterpillar ECF-1a/ECF-2

DAF standard interval

ZF TE-ML 07C

DDC Oil Category 2

Cummins CES 20071/72/76/77

Spełnia wymagania dopuszczeń producentów:
ACEA E2/B3/A2/A3

Volvo VDS

MAN 271

MB 228.1/229.1

VW 505 00/501 01

Mack EO-L

Mack EO-L
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XADO Atomic Oil

XADO Atomic Oil

Wielosezonowy mineralny olej silnikowy wysokiej jakości. Dobry do mieszanych parków
samochodowych. Zawiera zatomizowany Revitalizant®.

Mineralny olej silnikowy o dużej lepkości wyższej klasy. Zawiera zatomizowany Revitalizant®.

10W-40 SG/CF-4 Silver

20W-50 SL/CI-4 Hot Road Drive

Zakres temperatur stosowania

-25 °С

+45 °С
Zakres temperatur stosowania

-15 °С

Zalety
•

1 L

5 L

20 L

Art. XA 20123

Art. XA 20323

Art. XA 28523

60 L

200 L

Art. XA 20623

Art. XA 20723

Zapewnia należyte smarowanie i ochronę silników
samochodów osobowych i ciężarowych w normalnych
i obciążonych trybach pracy.

•

Stosowany uniwersalnie w silnikach benzynowych
i wysokoprężnych, w tym z turbodoładowaniem,
wielozaworowych, wyposażonych w neutralizator
katalityczny spalin.

•

Posiada szeroki (jak dla olejów mineralnych) zakres
temperatur stosowania, umożliwia łatwe uruchomienie
zimnego silnika w temperaturach poniżej –25 °C, nie
tężeje do temperatury –36 °C.

•

Zapewnia doskonałą ochronę wszystkich części silnika
przed zużyciem, rdzą i korozją.

•

Posiada doskonałe własności myjąco-dyspergujące,
utrzymuje silnik w czystości.

•

Skuteczny przy stosowaniu paliwa z dużą zawartością
siarki (S = 0,2– 0,5 %).

•

Odporny na utlenianie i starzenie się, zachowuje
własności lepkościowe dla przebiegu do 15 000 km.

Opakowanie: 1 i 5 L — metalowa bańka; 20 L — wiadro;
60 i 200 L — beczka.

Zalety

1 L

4 L

20 L

Art. XA 20115/
Art. XA 24115

Art. XA 20215

Art. XA 28515

60 L

200 L

Art. XA 20615

Art. XA 20715

Spełna wymagania specyfikacji:
MIL-L-46152 EC

API SG/CD/CF-4

MIL-L-2104 D

CCMC G4/D4/PD-2

Specjalnie opracowany dla warunków intensywnej
eksploatacji samochodów w wysokiej temperaturze
otoczenia (do 50 °C).

•

Należycie smaruje silnik w maksymalnych
temperaturach roboczych oraz maksymalnych obrotach.

•

Dzięki dużej wysokotemperaturowej lepkości (SAE 50)
uszczelnia złożenie tłok-cylinder, co w znacznym stopniu
obniża zużycie oleju.

•

Posiada duży zapas własności eksploatacyjnych,
stosowany w silnikach z wydłużonymi okresami
eksploatacyjnymi (do 45 000 km dla Volvo VDS-2).

•

Zapobiega powstawaniu osadów i utrzymuje silnik
w czystości.

Wymagania i dopuszczenia
Spełnia wymagania dopuszczeń producentów:

SAE 10W-40

•

Opakowanie: 1 i 4 L — metalowa bańka; 20 L — wiadro;
60 i 200 L — beczka.

Wymagania i dopuszczenia
Spełna wymagania specyfikacji:

+50 °С

GM 6085-M

FORD M2C-153C

SAE 20W-50

ACEA A3/B4/Е7(08)

API SL/CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF
Global DHD-1/DLD-1/DLD-3

Spełnia
dopuszczeń
Cumple wymagania
con los requisitos
de las producentów:
aprobaciones
de los fabricantes:
MB 228.1, 228.3, 229.1

Volvo VDS-3, VDS-2

Mack EO-M Plus y T10

Renault RLD/RLD-2

Caterpillar ECF1

MAN 3275

Cummins CES 20071/72/76/77
Caterpillar ECF-1a/ECF-2

ZF TE-ML 07C
Allison C4
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2T FC XADO Atomic Oil

10W-60 4T MA XADO Atomic Oil
Syntetyczny olej silnikowy wysokiej jakości do motocyklowych silników 4-suwowych.
Zawiera zatomizowany Revitalizant®.

Syntetyczny olej silnikowy o małej dymności do motocykli. Zawiera zatomizowany Revitalizant®.
Zakres temperatur stosowania

Zalety

Zakres temperatur
stosowania

-30 °С

+45 °С

1L

20 L

Art. XA 20128

Art. XA 28528

60 L

200 L

Art. XA 20628

Art. XA 20728

Opakowanie:
1 L — metalowa bańka;
20 L — wiadro;
60 i 200 L — beczka.

•

Specjalnie opracowany do silników motocykli
eksploatowanych w zakresie maksymalnych prędkości.

•

Skuteczny w mocnych, wysokoobrotowych silnikach
motocykli sportowych i terenowych.

•

Dzięki zastosowaniu specjalnej formuły wysokich
lepkości powstaje wytrzymały film olejowy jaki wytrzymuje
ekstremalne dynamiczne przeciążenia w sportach
motocyklowych.

•

Skuteczny w długotrwałych przeciążeniach termicznych
oraz przy pracy silnika na maksymalnych obrotach.

•

Wyróżnia się rekordowo niskim ubytkiem na spalanie
dzięki minimalnej odparowalności.

•

Zapewnia szczególnie płynne przełączenie biegów oraz
stabilne charakterystyki sprzęgieł pracujących w oleju.

•

Chroni przed korozją i utrzymuje części silnika
w czystości.

•

Koryguje kompresję i zwiększa moc silnika.

Wymagania i dopuszczenia
Spełna wymagania specyfikacji:
SAE 10W-60 | JASO MA | API SL

-21 °С
Zalety
20 ml

10W-40 4T MA Super Synthetic

1 L

20 L

Art. XA 20116

Art. XA 28516

60 L

200 L

Art. XA 20616

Art. XA 20716

Opakowanie: 20 ml — pakiecik;
1 L — metalowa bańka;
20 L — wiadro; 60 i 200 L — beczka.

Informacja o stosowaniu

Zalety

-18 °С

Stosowany w silnikach czterosuwowych motocykli,
skuterów, motocykli terenowych itd.

•

Specjalnie opracowany do nowoczesnych dwusuwowych
silników zaburtowych łodzi z chłodzeniem wodą bieżącą.

•

Specjalnie opracowany do nowoczesnych wytężonych
4-suwowych silników motocykli eksploatowanych
w trybach ekstremalnych (duża prędkość, długotrwałe
maksymalne i/lub dynamiczne przeciążenia).

•

Utrzymuje silnik w czystości, zapobiega powstawaniu
nagaru w komorze spalania i oknach wylotowych.

•

Dzięki formule bezpopiołowej spala się całkowicie,
nie pozostawia osadu na świecach zapłonowych.

•

Przy dłuższym przechowywaniu silnika zapobiega
korozji wnętrza silnika.

•

Przyjazny środowisku, obniża zawartość szkodliwych
substancji w spalinach.

Zapewnia płynne przełączenie biegów i niezawodną
pracę "mokrego" sprzęgła.

•

Dzięki zwiększonym własnościom myjącym utrzymuje
silnik w idealnej czystości.

Wymagania i dopuszczenia
Spełna wymagania specyfikacji:
SAE 10W-40 | JASO MA/MA2 | API SL

Specjalnie opracowany do dwusuwowych silników
eksploatowanych na maksymalnych obciążeniach oraz
w wysokich temperaturach.

•

Skutecznie chroni silnik w trybach krótkoterminowych
przeciążeń.

•

Dzięki formule małej dymności utrzymuje silnik
w czystości i zapobiega powstawaniu nagaru w komorze
spalania oraz oknach wylotowych.

API TC | ISO-L-EGD | JASO FC/FD (Low Smoke)

Zakres temperatur
stosowania

•

•

•

Spełna wymagania specyfikacji:

Do silników z mieszanym układem smarowania XADO Atomic Oil 2T FC
stosuje się z paliwem w proporcji 1:50 o ile producent silnika nie zaleca
innych.

Zalety

Zakres temperatur
stosowania

-30 °С

Stosuje się w silnikach motocykli, skuterów, skuterów
śnieżnych, kosiarek spalinowych, pił spalinowych,
spalinowych generatorów prądotwórczych oraz innych
urządzeń chłodzonych powietrzem lub wodą.

Wymagania i dopuszczenia

Olej mineralny do silników
sprzętu motorowodnego.
Zawiera zatomizowany Revitalizant®.

Supersyntetyczny olej do motocyklowych silników 4-suwowych.
Zawiera zatomizowany Revitalizant®.

Skuteczny w silnikach motocykli szosowych i terenowych
z zintegrowanym (lub osobnym) układem smarowania
skrzyni biegów.

•

Art. XA 20216

TC W3 XADO Atomic Oil

XADO Atomic Oil

•

+45 °С

+45 °С

1L

20 L

Art. XA 20132

Art. XA 28532

60 L

200 L

Art. XA 20632

Art. XA 20732

Opakowanie:
1 L — metalowa bańka;
20 L — wiadro;
60 i 200 L — beczka.

Wymagania i dopuszczenia

20 ml
Art. XA 20217

1 L

20 L

Art. XA 20117

Art. XA 28517

60 L

200 L

Art. XA 20617

Art. XA 20717

Opakowanie: 20 ml — pakiecik;
1 L — metalowa bańka;
20 L — wiadro;
60 i 200 L — beczka.

Informacja o stosowaniu

Spełna wymagania specyfikacji:
NMMA TC-W3

+45 °С

API/CEC-TSC-4 (TD)

Do silników z mieszanym układem smarowania XADO Atomic Oil TC W3
stosuje się jako mieszanka z paliwem w proporcji 1:100 o ile producent
silnika nie podaje inaczej.
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75W-90 GL-3/4/5 XADO Atomic Oil

80W-90 GL-3/4/5 XADO Atomic Oil
Mineralny, uniwersalny olej wyższej klasy do wszystkich
przekładni mechanicznych. Zawiera zatomizowany
Revitalizant®.

Nowoczesny uniwersalny syntetyczny olej do przekładni
mechanicznych. Zawiera zatomizowany Revitalizant®.

Zalety

Zalety
Zakres temperatur
stosowania

-40 °С

•

+45 °С

1 L

20 L

Art. XA 20118

Art. XA 28518

60 L

200 L

Art. XA 20618

Art. XA 20718

Opakowanie: 1 L — metalowa bańka;
20 L — wiadro; 60 i 200 L — beczka.

Zakres temperatur
stosowania

Uniwersalny w zastosowaniu do wszystkich przekładni
mechanicznych (skrzyń biegów, skrzyń rozdzielczych,
mechanizmów różnicowych) samochodów osobowych
i ciężarowych.

-25 °С

•

Zaleca się do układów napędowych nowoczesnych
samochodów smarowanych syntetycznymi olejami
o dużej płynności.

1 L

20 L

Art. XA 20119

Art. XA 28519

•

Zapewnia komfortowe przełączanie biegów w wyniku
doskonałej synchronizacji pracy kół zębatych.

60 L

200 L

Art. XA 20619

Art. XA 20719

•

Skuteczny w obciążonych przekładniach hipoidalnych
oraz samoblokujących mechanizmów różnicowych.

•

Doskonała lejność oleju zapewnia lekki i miękki ruch oraz
bezusterkowość przy bardzo niskich temperaturach
(do –40 °C).

Wymagania i dopuszczenia

Opakowanie: 1 L — metalowa bańka;
20 L — wiadro; 60 i 200 L — beczka.

Spełnia wymagania dopuszczeń producentów:

SAE 75W-90 | API MT 1 | API GL 3/4/5 | MIL L2105 D
MIL PRF 2105E | ArvinMeritor 076-N | SAE J2360

Spełna wymagania specyfikacji:

Volvo 97310 | DAF ZF TE ML 02 | Scania STO 1:0 | MB 235.8
MAN 341 Typ Z-E, 342 ZF TE ML 02B, 05B, 07A,
Typ S-1, 3343 Typ S
08, 12B, 16F, 17B, 19C

75W-80 GL-4 XADO Atomic Oil

SAE 80W-90 | API MT 1 | API GL 3/4/5 | SAE J2360
MIL-PRF-2105E | MIL-L2105 D | MACK GO-J
ArvinMeritor 076-A and 076-D

Stosowany w skrzyniach rozdzielczych, mechanizmach
różnicowych samochodów osobowych i ciężarowych
w których zalecany jest olej specyfikacji API GL-4.

•

Stosowany w skrzyniach biegów z wydłużonym okresem
serwisowania (do 300 000 km).

•

Zabezpiecza szczególnie płynne przełączanie biegów
w niskich temperaturach (do –40 °C).

•

Dzięki zastosowaniu składników syntetycznych, olej
zachowuje wysokie własności smarne w wysokich
temperaturach.

Wymagania i dopuszczenia
SAE 75W-80

Zakres temperatur
stosowania

-40 °С

+45 °С
1L

Art. XA 20131

60 L

200 L

Art. XA 20631

Art. XA 20731

Opakowanie: 1 L — metalowa bańka;
20 L — wiadro; 60 i 200 L — beczka.

Spełnia wymagania dopuszczeń producentów:

Spełna wymagania specyfikacji:
API GL-4

Polepsza pracę synchronizatorów skrzyni biegów,
polepsza dokładność zmiany biegów.

•

Szczególnie skuteczny do mocno obciążonych przekładni
hipoidalnych oraz samoblokujących mechanizmów
różnicowych.

•

Dzięki zawartości zatomizowanego nano-komponentu
Revitalizant®, kompensuje bieżące zużycie zazębień
i wszystkich rodzajów sprzężeń ze stali i metali
kolorowych, wydłuża okres ich żywotności.

Spełnia wymagania dopuszczeń producentów:
MAN 3343 Typ M | Volvo 97310 | MB 235.0
Scania STO 1:0 | ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 07B, 08,
12E, 16B, 16C, 16D, 17B, 19B

Mineralny olej wyższej klasy o wysokiej lepkości,
do przekładni mechanicznych. Zawiera zatomizowany
Revitalizant®.

Zalety
•

•

85W-140 GL 5 LSD XADO Atomic Oil

Nowoczesny półsyntetyczny olej do przekładni mechanicznych.
Zawiera zatomizowany Revitalizant®.

Specjalnie opracowany do współczesnych,mocno
obciążonych skrzyń biegów.

Uniwersalny w zastosowaniu do wszystkich przekładni
mechanicznych samochodów osobowych i ciężarowych
(skrzynie biegów, skrzynie rozdzielcze, mosty,
mechanizmy różnicowe).

Wymagania i dopuszczenia

Spełna wymagania specyfikacji:

•

+45 °С

•

MB 235.4 | Renault trucks | Volvo 97307
DAF (up to 300.000 km/2years) | Eaton Long Drain
MAN 341 type Z-3 | ZF TE-ML 02 D

Zalety
•

Specjalnie przeznaczony do przekładni z samoblokującym
mechanizmem różnicowym (Limited Slip Differential).

•

Wyróżnia się wyższym poziomem ochrony przekładni
głównych i mechanizmów różnicowych wszystkich typów.

•

Zapewnia płynność przełączania sprzęgieł
samoblokujących mechanizmów różnicowych i zapobiega
efektowi tarcia zwrotnego („stick-slip”).

•

Doskonale przeciwdziała zużyciu w każdych, w tym
ekstremalnych trybach eksploatacji.

Zakres temperatur
stosowania

-15 °С

Wymagania i dopuszczenia
Spełna wymagania specyfikacji:
SAE 85W-140

API GL 5 LS

MIL-L2105 D

Case MS 1317

+45 °С

1 L

20 L

Art. XA 20121

Art. XA 28521

60 L

200 L

Art. XA 20621

Art. XA 20721

Opakowanie:
1 L — metalowa bańka; 20 L — wiadro;
60 i 200 L — beczka.

MT-1

ZF TE-ML 05C/12C/16E
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ATF III XADO Atomic Oil

Zakres temperatur
stosowania

-42 °С

+50 °С

1 L

20 L

Art. XA 20120

Art. XA 28520

60 L

200 L

Art. XA 20620

Art. XA 20720

Opakowanie: 1 L — metalowa bańka; 20
L — wiadro; 60 i 200 L — beczka.

Wymagania i dopuszczenia
Spełna wymagania specyfikacji:
GM Dexron III | Ford Mercon

СVT XADO Atomic Oil

ATF III/IV/V XADO Atomic Oil
Olej mineralny klasy wyższej do przekładni
automatycznych oraz układów hydraulicznych.
Zawiera zatomizowany Revitalizant®.

Super uniwersalny olej syntetyczny
do przekładni automatycznych.
Zawiera zatomizowany Revitalizant®.

Zalety

Zalety

•

Specjalnie opracowany do automatycznych skrzyń biegów
samochodów wyprodukowanych po roku 1995, zaleca się
do stosowania w samochodach poprzedniej generacji

•

Dzięki zawartości zatomizowanego nano-komponentu
Revitalizant® chroni łożyska, zawory suwakowe, części
sprzęgieł wielopłytkowych i koła zębate przed zużyciem,
i wydłużając ich żywotność.

•

Polepsza pracę sprzęgieł ciernych przekładni
automatycznych oraz zapewnia płynne przełączanie
biegów.

•

Zapewnia pełną stabilność własności ciernych
(jak w nowym oleju) przy wydłużonych okresach
eksploatacji — ponad 90 000 km.
Odpowiednio do zaleceń producenta samochodu – wykorzystywany
w układach hydraulicznych wspomagania kierownicy, przkładniach
mechanicznych.

Spełnia wymagania dopuszczeń producentów:

•

Opracowany do smarowania bezstopniowych skrzyń
biegów CVT (Continue Variable Transmissions).

•

Przeznaczony specjalnie do variatorów z elastycznym
pasem stalowym.

•

Zabezpiecza maksymalny stopień pewności dobrej pracy
i maksymalny okres eksploatacji.

1L

20 L

•

Kompensuje zużycie bieżące części składowych: pasa,
kół pasowych, przekładni zębatych, łożysk, hydrosprzęgieł
i inne.

Art. XA 20171

Art. XA 20571

60 L

200 L

Posiada bardzo dobre własności tłumiące wibracje,
nie pieni się, przeciwdziała korozji, odporny na starzenie
i utlenianie.

Art. XA 20671

Art. XA 20771

Spełnia wymagania dopuszczeń producentów:
VW TL 521 80 (G 052 180) | MB 236.20 | JATCO CVT
DBL 2224.20 | NSK Belt CVT | Toyota (TC)*
Nissan (NS-II) | Mitsubishi (NS-II/SP-III/CVT J-1)
BMW CVT EZL 799 A (BMW 83 22 0 429 154/136 376)
(BMW Mini)
* nie zalecany do hybrydowych CVT

-45 °С

+50 °С

1 L

20 L

Art. XA 20129

Art. XA 28529

60 L

200 L

Art. XA 20629

Art. XA 20729

Opakowanie: 1 L — metalowa bańka;
20 L — wiadro; 60 i 200 L — beczka.

•

Przewyższa wymagania Dexron III H, Toyota Type T-IV,
Mercon V.

•

Opracowany do automatycznych skrzyń biegów wiodących
producentów samochodów (General Motors, Ford,
Chrysler, BMW, Toyota, Nissan, Mitsubishi i inne).

•

Opracowany z uwzględnieniem współczesnych przekładni
automatycznych, skomplikowanych konstrukcyjnie i małymi
ilościami oleju.

•

Zwiększa dokładność pracy skrzyni zmiany biegów oraz
układów hydraulicznych, zapewnia komfortowe sterowanie.

•

Olej typu „long life” (długie życie) i może być stosowany
w automatycznych skrzyniach biegów, bez wymiany przez
cały okres eksploatacji.

Wymagania i dopuszczenia
Spełnia wymagania dopuszczeń producentów:

Spełna wymagania specyfikacji:
GM: Dexron III (H) | Toyota: Type T-IV
Ford: Mercon V

GM: Dexron III (F, G и H); II-E, II-D, B, AQ-ATF type A
Audi G-055-025-A | BMW LT-2 | Honda ATF-Z1 (not CVT)
Toyota: Type T-IV, T-III, T | Hyundai-Mitsubishi: SP,SP II, SP III

Mazda M-III | MB 236.1…236.9 | Saab 93 165 147
Volvo 1161540 | Nissan Matic-D, J и K | VW G 052 162 A1
Subaru KO410Y0700 | MAN 339 TYPE D&F; Z1/V2 и Z2

Chrysler: Mopar ATF,
ATF 2 (type 7176)
ATF 3, ATF 4

Zakres temperatur
stosowania

+45 °С

Syntetyczny olej przekładniowy do przekładni automatycznych.
Cechuje się doskonałymi właściwościami eksploatacyjnymi.
Zawiera zatomizowany Revitalizant®.

Zalety
•

Specjalnie opracowany do sześciostopniowych
automatycznych skrzyń biegów Hydra-Matic koncernu
General Motors (GM) zapewnia okresy między
wymianami do 400 000 km!

•

Może być stosowany z podwojonym okresem wymiany
w automatycznych skrzyniach biegów samochodów GM,
w których zalecany był płyn poprzedniej specyfikacji
(Dexron III, II).

Opakowanie: 1 L — metalowa bańka;
20 L — wiadro; 60 i 200 L — beczka.

•
Spełnia wymagania dopuszczeń producentów:
Subaru (NS-II, Lineartronic CVTF) | Kia SP-III | Hyundai
CVTF | Suzuki (TC/NS-II/CVT Green 1) | Dodge Caliber
(NS-II) | GM/Saturn (DEX-CVT) | Ford (CVT23/30)*
Honda (HMMF) | Chrysler CVTF+4 | VW TL 52180
(G052180) | Mini Cooper (EZL 799) | Ford Wss-M2C-928-A
| GM/Saturn (DEX-CVT) | Subaru (NS-II/Lineatronic
CVTF) | Daihatsu (TC)

Ford: Mercon V,
Mercon; M2C 138-CJ,
M2C 166-H/202B

Allison C4 & TES 295 | Caterpillar TO-2 | Mercon/Mercon V | ATF
LT 71141 | JATCO 3100 PL 085 | Idemitsu K7 | Voith G 1363-G607
GM 9986195 | JWS 3309/3314/3324 | Isuzu Toyota T-III/T-IV | ATF
7045E / ATF 1375.4 / LA 2634 | ZF TE ML 09X/11B/14B

ATF VI XADO Atomic Oil

Zalety

Wymagania i dopuszczenia

-48 °С

GM Dexron III /II-E/II-D /Type A | Ford Mercon
MB 236.1/5/9 | ZF TE-ML 03D/04D/09B/11A/14B/17C
Voith G 607/H55.6335.34 | Allison C4 | Caterpillar TO-2
Renk Doromat | Volvo 97335-12 | Mercon M2C 138-CJ,
M2C 166-H | MAN 339 Typ F/339 Typ V1/339 Typ Z1

Syntetyczny płyn do variatorów. Zawiera zatomizowany Revitalizant®.
Stosowany w bezstopniowych przekładniach automatycznych
samochodów osobowych.

•

Zakres temperatur
stosowania

Dzięki obniżonej wysokotemperaturowej lepkości,
przyczynia się do obniżenia zużycia paliwa.

Wymagania i dopuszczenia

+50 °С
1 L
Art. XA 20124

20 L

60 L

Art. XA 28524

Art. XA 20624

200 L
Art. XA 20724

Spełna wymagania specyfikacji:
GM Dexron VI, III (only for GM transmission),
IIE (only for GM transmission)
Toyota WS

-54 °С

Zakres temperatur
stosowania

Ford Mercon LV, SP

Opakowanie:
1 L — metalowa bańka;
20 L — wiadro; 60 i 200 L — beczka.
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CHF XADO Atomic Oil

XADO DOT-4

Płyn syntetyczny najnowszej generacji do samochodowych układów
hydraulicznych. Zawiera zatomizowany Revitalizant®.

Syntetyczny płyn hamulcowy. Zawiera Revitalizant®.
Przewyższa wymagania standardu amerykańskiego DOT 4 i specyfikacji wiodących producentów samochodów
(BMW, VW, MAN) w rozumieniu płynów hamulcowych do samochodów osobowych i ciężarowych. Stosuje
się w układach hamulcowych tarczowych lub bębnowych w tym z systemem ABS i ASR oraz w wysprzęglikach
sprzęgieł. Wyprodukowany na bazie zestawu specjalnych eterów i małocząsteczkowych polimerów, uzdatniany
zestawem dodatków. Dzięki nano-komponentowi Revitalizant® chroni powierzchnie tarcia przed powstawaniem
zadziorów i korozji, zapewniając płynną pracę hamulców bez zacinania się. Gwarantuje niezawodną pracę układu
hamulcowego w ciągu 2,5 roku (ok. 125 000 km przebiegu).

Najlepszy na dzień dzisiejszy płyn do wspomagania
kierownicy i centralnego układu hydraulicznego
samochodu, w tym servomechanizmów, układem
regulacji prześwitu, servomechanizmów układu
hamowania i innych urządzeń. Stosuje się
w układzie kierowniczym i centralnych układach
hydraulicznych nowoczesnych samochodów Audi,
VW, Volvo, MB, Alfa Romeo, BMW, Opel i inne.

1L
Art. XA 20125

20 L

Wymagania i dopuszczenia
Spełna wymagania specyfikacji:
DIN 51524 part 3

Art. XA 28525

Opakowanie:
1 L — metalowa bańka;
20 L — wiadro.

ISO 7308

Spełnia wymagania dopuszczeń producentów:
Audi/VW: VW TL 521
46 (G002000/G004000)

Peugeot B 71 2710

Volvo STD 1273.36

Porsche

BMW 81 22 9 407 758

Saab

Deutz 2940929

Skoda/Seat:
VW TL 521 46

Rolls Royce

Fendt X902.011.622

Nissan

Zalety

Opel B0400070

MB 345.0

•

Zapewnia bezawaryjną i bezpieczną pracę wszelkich
układów hamulcowych samochodów.

MAN 3289

•

Pozostaje nieściśliwy w trudnych warunkach eksploatacji
(przy długich i intensywnych odcinkach hamowania).

•

Ma wysoki punkt wrzenia "mokry" (ponad +170 °C),
dzięki czemu zapobiega zapowietrzeniu hamulców.

•

Zapewnia szybkie odprowadzenie ciepła z części układu
hamulcowego, zapobiega przegrzewaniu hamulców.

•

Dzięki małej lepkości w niskich temperaturach
gwarantuje doskonałe własności eksploatacyjne zimą
(poniżej –50 °C).

•

Zapobiega powstawaniu osadów i utrzymuje układ
hamulcowy w idealnej czystości.

•

Jest w pełni kompatybilny z wszystkimi metalami i ich
stopami, materiałami uszczelniającymi i przewodów,
stosowanych w układach hamulcowych samochodu.

LHM XADO Atomic Oil
Płyn mineralny wysokiej jakości do układów hydraulicznych samochodów.
Zawiera zatomizowany Revitalizant®.
Specjalny płyn hydrauliczny na bazie mineralnej
do hydropneumatycznego zawieszenia samochodów Citroёn.
Stosuje się w układach hydraulicznych innych modeli samochodów
osobowych i ciężarowych z wspomaganie m kierownicy lub
zintegrowanym układem hydraulicznym (wspomaganie kierownicy,
zawieszenie, servomechanizmem wspomagającym układu hamowania
i przekładniach), gdzie producenci zalecają płyn rodzaju LHM.

1 L

20 L

Art. XA 20126

Art. XA 28526

60 L

200 L

Art. XA 20626

Art. XA 20726

Opakowanie: 1 L — metalowa bańka;
20 L — wiadro; 60 i 200 L — beczka.

0,5 L

350 ml

0,9 L

Art. XA 50203
puszka
metalowa

Art. XA 50303
kanisterek
plastikowy

Art. XA 50803
kanisterek
plastikowy

Uwagi
Mieszalny z standardowymi płynami hamulcowymi
(płyny przeźroczysto-złociste DOT 3, DOT 4, DOT 5.1).
Płyn higroskopiny. Przechowywać szczelnie zamknięty.

Wymagania i dopuszczenia

Wymagania i dopuszczenia

Spełna wymagania specyfikacji:

Spełna wymagania specyfikacji:

ISO 7308

DOT 4 FMVSS 116

AFNOR NF R 12-640

ISO 4925

Citroеn PSA-B-71 2710

Spełnia wymagania dopuszczeń producentów:
SAE J 1703

BMW 9368
MAN TUC v3681

VW 3057
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Smar XADO
remontowy

Smar XADO
ochronny

Uniwersalny smar plastyczny. Zawiera Revitalizant®.
Kompensuje zużycie do 80%.

Uniwersalny smar plastyczny. Zawiera Revitalizant®.
Kompensuje zużycie do 10%.
Przeznaczony do ochrony układów i mechanizmów
pracujących w warunkach wysokich obciążeń, chroni
powierzchnię tarcia przed zużyciem. Pozwala usunąć
fabryczne defekty nowych łożysk. Wydłuża okres
żywotności części 2–4 krotnie. Uniwersalny zamiennik
smarów litowych.

•
•
•
•
•

12 ml
Art. XA 30101

Wydłuża okres pracy węzłów.
Likwiduje zadziory i mikropęknięcia.

pakiecik
celofanowy

plastikowa
tuba

400 ml

450 ml

Art. XA 30401
pojemnik
aerosolowy

Zmniejsza hałas i wibracje.
Ra do 0,06 mikrometra.

125 ml

Art. XA 30201

Sprzyja oszczędności energii.

Art. XA 30001
kartridge
do ręcznej
smarownicy

Wymagania
Uwagi
Skuteczny w ochronie łożysk przed zużyciem (do 10 000 obr/min)

NLGI 3 (ASTM D217)

Kompatybilny z samochodowymi i przemysłowymi smarami litowymi
wszystkich typów, mieszalny z nimi w dowolnych proporcjach.

ISO-L-XBCEB 3 (ISO 6743-9)

KP3K-20 (DIN 51502)

Smar XADO
odbudowujący

Odbudowuje geometrię części.

pakiecik
celofanowy

plastikowa
tuba

400 ml

450 ml

Art. XA 30403
pojemnik
aerosolowy

Likwiduje zadziory i mikropęknięcia.
Zmniejsza hałas i wibracje.

12 ml
Art. XA 30102
pakiecik
celofanowy

Szybko likwiduje zużycie i zwiększa okres eksploatacji węzłów.

400 ml

Likwiduje zadziory i mikro pęknięcia.

Art. XA 30402
pojemnik
aerosolowy

Likwiduje defekty powierzchniowe oraz ślady korozji.
Zmniejsza hałas i wibrację.

Likwiduje defekty powierzchniowe i ślady korozji.

Węzły wymagające okresowej wymiany smaru, stosować XADO
OCHRONNY w dalszej eksploatacji.
Zaleca się do węzłów jakie przepracowały do 80 % nominalnego resursu.

Wymagania
Spełna wymagania specyfikacji:

Mieszalny z wszystkim smarami litowymi w dowolnych proporcjach.

NLGI 2 (ASTM D217)

Efektywna w odnowieniu łożysk (do 10 000 obr/min).
Nie zalecana do nowych węzłów i łożysk.

KP2K-20 (DIN 51502)

ISO-L-XBCEB 2
(ISO 6743-9)

125 ml

Art. XA 30202

Uniwersalny zamiennik dowolnego smaru na bazie
litowej, mieszalny z nimi w dowolnych proporcjach.
Stosowany w węzłach (łożyskowaniach) samochodów,
narzędzi mechaniczny ch, sprzętu sportowego czy
przedmiotów użytkowych.

plastikowa
tuba

450 ml

Art. XA 30002
kartridge
do ręcznej
smarownicy

•
•
•

Odbudowuje części o zużyciu 10–30 %.

•
•
•

Zapobiega korozji stali i metali kolorowych.

7 ml
Art. XA 30005

Chroni powierzchnie par tarcia przed zużyciem.

pakiecik celofanowy

Zachowuje swoje własności nawet przy długotrwałych
obciążeniach mechanicznych i termicznych.

125 ml
Art. XA 30205

Gwarantuje sprawność i bez zatarć zespołów.

plastikowa tuba

Ma własności odpychające wilgoć.

Wymagania

Uwagi

Wymagania

Zaleca się do węzłów i mechanizmów jakie przepracowały nie więcej jak
połowę okresu eksploatacyjnego.

Spełna wymagania specyfikacji:

Kompatybilny ze wszystkimi smarami samochodowymi i przemysłowymi
na bazie litu, mieszalny z nimi w dowolnej proporcji.

Spełna wymagania specyfikacji:

Jest kompatybilny z samochodowymi i przemysłowymi smarami litowymi, mieszalny z nimi w dowolnych proporcjach.

Art. XA 30003
kartridge
do ręcznej
smarownicy

Wytrzymuje duże prędkości obrotowe.

Skuteczny w odbudowie łożysk przy ich zużyciu (do 10 000 obr/min).

Węzły wymagające okresowej wymiany smaru, zaleca się w przyszłości
stosować XADO OCHRONNY.

125 ml

Art. XA 30203

Zawiera Revitalizant®

Przeznaczony do odnowienia węzłów i mechanizmów
pracujących w warunkach dużego obciążenia.
Dzięki niemu na powierzchniach par tarcia powstaje
warstwa metaloceramiczna: części odbudowują swoją
początkową geometrię. Wydłuża okres eksploatacji
2– 4 krotnie.

Uwagi

12 ml
Art. XA 30103

Supersmar XADO

Uniwersalny smar plastyczny. Zawiera Revitalizant®.
Kompensuje zużycie do 50 %.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Uwagi

Spełna wymagania specyfikacji:

Zaleca się do stosowanie do nowych układów i części.

Przeznaczony do remontu węzłów i mechanizmów
pracujących w warunkach dużych obciążeń.
Dzięki niemu, na powierzchniach tarcia powstaje
metaloceramiczna warstwa: części przywracają swoją
objętość, odbudowuje się początkowa geometria. Smar
jest zdolny do odbudowy węzłów o wysokich obrotach
i obciążeniach nie podlegających naprawie tradycyjnej.
Może przekazywać swoje własności dowolnemu
smarowi klasycznemu.

NLGI 3 (ASTM D217)
ISO-L-XBCEB 3 (ISO 6743-9)

KP3K-20 (DIN 51502)

Przeznaczony do węzłów o obrotach do 10 000 obr/min.

NLGI 2 (ASTM D217)
KPF2K-25 (DIN 51502)

ISO-L-XBCEB 2
(ISO 6743-9)
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XADO płyn niezamarzający

Zawiera Revitalizant®

Do spryskiwania szyb samochodu.

Smar plastyczny do przegubów równych prędkości
kątowych, układów, łożysk samochodowych i innych
elementów. Zawiera zatomizowany Revitalizant®.
Kompensuje bieżące zużycie.
Najlepszy na dzień dzisiejszy smar do przegubów
równobieżnych. Pod względem swoich własności
znacznie przewyższa każdy smar z dwusiarczkiem
molibdenu (MoS2). Wyprodukowany według unikatowej
technologii współkrystalizacji na bazie złożonego
zagęszczacza litowo-wapniowego (ALASSCA-complex).

Dysponuje silnym piorącym efektem.
Nie tworzy piany.
Nie pozostawia wapiennej naleciałości.

•

Posiada właściwość długotrwałej ochrony przegubów
homokinetycznych w przypadku uszkodzenia osłony czyli
wody i pyłu.

•

Posiada nadzwyczajne właściwości smarne w dowolnych
warunkach eksploatacji (ekstremalnie obciążenia, duże
i małe prędkości ruchu, wysokie temperatury, zapylenie
i  podwyższona wilgotność).

•

Zapobiega powstawaniu zadziorów i korozji, zmniejsza
hałas i wibracje.

•

Dzięki obecności zatomizowanego nano-komponentu
Revitalizant® utrzymuje powierzchnie w idealnym stanie.

Bezpieczny dla zdrowia.

Zalety
125 ml

Art. XA 30204
plastikowa
tuba

450 ml

Art. XA 30004
kartridge
do ręcznej
smarownicy

Płyn wykonany jest przy użyciu
technologii OPEN VISION SYSTEM®

400 ml

Art. XA 30404
pojemnik
aerosolowy

Efekt myjący 3D

•
•
•

Wymagania
Uwagi
Zalecany do nowych węzłów i mechanizmów.
Do znacznej odbudowy zaleca się stosowanie smaru XADO ODBUDOWUJĄCY lub XADO REMONTOWY.
Jest kompatybilny z samochodowymi i przemysłowymi smarami litowymi
wszystkich typów, mieszalny z nimi w dowolnych proporcjach.

Spełna wymagania specyfikacji:
NLGI 2 (ASTM D217)

NLGI GC-LB

ISO-L-XBCIB 2
(ISO 6743-9)

KOG2K-20
(DIN 51502)

40 ml

Przeznaczony do wszystkich zespołów i mechanizmów, broni,
narzędzi i urządzeń. Zaleca się do stosowania w zakładach
serwisowych, w garażach, pracowniach technicznych,
gospodarstwie domowym i w zakładach produkcyjnych.
Łatwo i szybko przenika w połączenia gwintowe i inne,
przywraca ruch zardzewiałym złożeniom ruchowym. Smaruje
dowolne trące powierzchnie. Dzięki rewitalizantowi odnawia
powierzchnie tarcia.

Art. XA 30114

•
•
•

Art. XA 30214

150 ml

Art. XA 30014

Usuwa brudy olejowe i tłuszczowe z powierzchni
nadwozia samochodu.
Chroni części przed korozją i utlenianiem.

Art. XA 50010
pakiet

Art. XA 50011
pakiet

Superkoncentrat −120 °С

Zalać w pojemnik na płyn
spryskiwaczy. Stosuje się
w połączeniu z wodą lub
nierozcieńczony (w zależności
od temperatury otoczenia).

Zalać w pojemnik na płyn
do spryskiwaczy. Rozcieńcza
się wodą.

Opakowanie:
pojemnik
aerosolowy

Temperatura
otoczenia, °С

Woda, L
na 1 L
koncentratu

2

Art. XA 30314

-5… -10

1

500 ml

-10… -20

0,5

-20… -32

—

500 ml

Art. ХА 31414
rozpylacz dwu
pozycyjny

oczyszcza szyby z wszelkich brudów
przeciwdziała powstawaniu osadu
olejowego na szybie

Anty-wapń

•
•

oczyszcza dysze

•

można stosować z wodą kranową

likwiduje osad wapienny i zapobiega jego
powstawaniu

Anty-piana

Koncentrat −32 °С

0… -5

Art. XA 30414

Rozmraża zamki drzwi, zapobiega ich
zamarznięciu.
Wypiera wilgoć z przewodów i ułatwia
uruchomienie silnika w deszczową pogodę.

Superkoncentrat −120 °С

100 ml

300 ml
•

1 L

Koncentrat −32 °С

Sposób użycia

Smar XADO uniwersalny penetrujący
Uniwersalny smar-spray penetrujący. Zawiera Revitalizant®.

2 L

skutecznie usuwa lód i szron

Temperatura
otoczenia, °С

Woda, L
na 1 L
koncentratu

0… -5

5

-5… -10

4

-10… -20

3

-20… -30

2

-30… -40

1

-40… -50

0,5

-120

—

•

specjalna nowoczesna formuła zapewnia
niewielkie pienienie.

Zalety dodatkowe

•

rozmraża zamarznięty płyn w pojemniku
spryskiwacza

•
•

zapobiega powstawaniu lodu w dyszach

•

neutralny w stosunku do lakieru, chromu,
gum i plastików

nieszkodliwy dla zdrowia, nie zawiera
spirytusu metylowego
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XADO Antifreeze red 12+/-40 °С

Koncentrat płynu/gotowy płyn do układu chłodzenia
silnika. Kolor malinowy.

Koncentrat/gotowy płyn do układu chłodzenia silnika.
Kolor malinowy.
e s e ks

o a t a cji

na

kr

pl

cał y o

XADO Antifreeze red 12++/-40 °С

1,1 kg

4,5 kg

2,2 kg

10 kg

1,1 kg

4,5 kg

2,2 kg

10 kg

Art. XA 50008

Art. XA 50308

Art. XA 50209

Art. XA 50409

Art. XA 50001

Art. XA 50301

Art. XA 50207

Art. XA 50407

20 L

60 L

20 L

60 L

20 L

60 L

20 L

60 L

Art. XA 58508

Art. XA 50608

Art. XA 58509

Art. XA 50609

Art. XA 58501

Art. XA 50601

Art. XA 58507

Art. XA 50607

200 L

200 L

200 L

200 L

Art. XA 50708

Art. XA 50709

Art. XA 50701

Art. XA 50707

Opakowanie od 1,1 kg
do 4,5 kg — blaszana bańka;
20 L — wiadro;
60 – 200 L — beczka.

Opakowanie 2,2 kg
do 10 kg — blaszana bańka;
20 L — wiadro;
60 – 200 L — beczka.

Opakowanie od 1,1 kg
do 4,5 kg — blaszana bańka;
20 L — wiadro;
60 – 200 L — beczka.

Opakowanie 2,2 kg
do 10 kg — blaszana bańka;
20 L — wiadro;
60 – 200 L — beczka.

koncentrat

gotowy
do stosowania

koncentrat

gotowy
do stosowania

Zalety
•
•
•

•

Specjalnie opracowany do jednorazowego zalania
na cały okres eksploatacji samochodów rodziny
VW-Audi Group od roku 2009.
Wyprodukowany na bazie monoetylglikola klasy
PREMIUM i inhibitorów korozji nowej generacji.
Zestaw dodatków antykorozyjnych wyprodukowano
według technologii progresywnej HOAT (Hydrid
Organic Additive Technology) przy wykorzystaniu
innowacyjnego połączenia kwasów organicznych
z silnie reaktywnymi związkami krzemu.
Revitalizant® chroni łożysko pompy i zabezpiecza
pracę w sytuacjach awaryjnych.

Wymagania i dopuszczenia
Spełnia wymagania dopuszczeń producentów:

Zalety
•

Wymagania i dopuszczenia

Przewyższa wymagania do płynów chłodzących
samochodów osobowych i ciężarowych VW,
MB, Ford, Opel, MAN oraz innych producentów
samochodów.

TL 774 G (G12++)

Bentley

VW

Audi

Seat

Skoda

•

Gwarantuje bezawaryjną pracę układu chłodzenia
w ciągu 5 lat (250 000 km przebiegu).

Lamborghini

Scania TB 1451

•

Zawiera Revitalizant®, który skutecznie chroni
łożysko pompy i zapewnia jej pracę w sytuacjach
awaryjnych.

Deutz / MWM 0199-

99-1115 (0199-99-2091)

Detroit Diesel
(incl Powercool plus)

Spełna wymagania specyfikacji:
JASO M325

NATO S-759

ASTM D3306/
D4656/4985

BS 6580

Spełnia wymagania dopuszczeń producentów:
VW TL-VW 774 D
(G12+)

Opel-GM6277M
+B0401065

MB 325.3

Ford WSS-M97B44-D

MAN 324 Typ SNF

PSA

Scania TB1451

Renault Type-D
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XADO Antifreeze green 11/-40 °С

XADO Antifreeze blue BS/-40 °С

Koncentrat/gotowy płyn do układu chłodzenia silnika.
Ma barwę zieloną.

Koncentrat/gotowy płyn do układów chłodzenia
silnika. Ma barwę niebieską.

1,1 kg

4,5 kg

2,2 kg

10 kg

1,1 kg

4,5 kg

2,2 kg

10 kg

Art. XA 50004

Art. XA 50304

Art. XA 50206

Art. XA 50406

Art. XA 50002

Art. XA 50302

Art. XA 50205

Art. XA 50405

20 L

60 L

20 L

60 L

20 L

60 L

20 L

60 L

Art. XA 58504

Art. XA 50604

Art. XA 58506

Art. XA 50606

Art. XA 58502

Art. XA 50602

Art. XA 58505

Art. XA 50605

200 L

200 L

200 L

200 L

Art. XA 50704

Art. XA 50706

Art. XA 50702

Art. XA 50705

Opakowanie od 1,1 kg
do 4,5 kg — blaszana bańka;
20 L — wiadro;
60 – 200 L — beczka.

Opakowanie 2,2 kg
do 10 kg — blaszana bańka;
20 L — wiadro;
60 – 200 L — beczka.

Opakowanie od 1,1 kg
do 4,5 kg — blaszana bańka;
20 L — wiadro;
60 – 200 L — beczka.

Opakowanie 2,2 kg
do 10 kg — blaszana bańka;
20 L — wiadro;
60 – 200 L — beczka.

koncentrat

gotowy
do stosowania

koncentrat

gotowy
do stosowania

•

Zalety

Wymagania i dopuszczenia

Przewyższa wymagania do płynów chłodzących
silników samochodów osobowych i ciężarowych
VW, MB, BMW, Opel, MAN, Volvo oraz innych
producentów samochodów.

Spełna wymagania specyfikacji:

•

Wyprodukowany na bazie monoetylenglikolu klasy
PREMIUM i wysokoefektywnych inhibitorów korozji.

•

Gwarantuje bezawaryjną pracę układu chłodzenia
w ciągu 3,5 roku (175 000 km przebiegu).

•

Zawiera Revitalizant® chroniący łożyska pompy
i zapewnia jej pracę w sytuacji awaryjnej.

ASTM D 3306 (USA)

SAE J 1034 (USA)

Bundeswehr
TK-BA2-3-6580-008

French Army
Swedish Army

Spełnia wymagania dopuszczeń producentów:
VW TL-VW 774 С
(G11)
MB 325.0
BMW N 600 69.0
Opel/GM B 040 0240
SAAB 6901 599

Porsche
MAN 324

Renault Type D
Volvo
Scania TB1451
MTU MTL 5048

Zalety

Wymagania i dopuszczenia

•

Zabezpiecza optymalną ciepłotę silnika w każdych
warunkach eksploatacji.

Spełna wymagania specyfikacji:

•

Przeciwdziała pienieniu i powstawaniu pęcherzyków,
gwarantuje maksymalny wydatek pompy i skuteczne
odprowadzenie ciepła.

BS 6580 (UK)

SAE J 1034 (USA)

ASTM D 3306 /
D 4656 (USA)

AFNOR NFR 15-601
(France)

•
•
•

Przeciwdziała odłożeniom i utrzymuje układ w czystości.

ONORM V5123 (Austria)

JIS K 2234 (Japan)

Posiada znaczną rezerwę ochrony antykorozyjnej.

UNE 26-361 (Spain)

AS 2108 (Australia)

•
•

Nie wykazuje agresywnego działania na plastiki i lakiery.

Bezpieczny dla aluminium i stopów, materiałów
syntetycznych i gumy.
Mieszalny z każdym płynem chłodzącym takiego samego
koloru.

CUNA NC 956-16 (Italy)
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MaxiFlush

MaxiFlush

Środek oczyszczający układ paliwowy silnika benzynowego. Zawiera zatomizowany Revitalizant®.

Srodek czyszczacy do trudnousuwalnych zabrudzeń
układów silnika.

Specjalnie opracowany do zastosowania w profesjonalnych stacjonarnych urządzeniach oczyszczających dysze
wtryskowych układów paliwowych. Skuteczny w układach wtrysku paliwa wszystkich typów (K, KE, L-Jetronic itd.).
Może być stosowany do kompleksowego czyszczenia układu paliwowego bez dodatkowego wyposażenia*.

Zalety

300 ml

1 L

Art. XA 40503
puszka
metalowa

Art. XA 40103
puszka
metalowa

Szybko usuwa wszystkie zanieczyszczenia i osady
z układu paliwowego.

•

Najbardziej skuteczny na dzień dzisiejszy środek do
likwidacji trudno usuwalnych zabrudzeń.

•
•

Oczyszcza zawory wlotowe, dysze i komory spalania.

•

Zapewnia dokładne dawkowanie wtrysku paliwa,
przywraca dobre rozpylenie wtrysku i optymalizuje
proces spalania, sprzyja oszczędności paliwa.

Z łatwością usuwa zakoksowania i odkłady lakowe
powstałe w wysokich temperaturach.

•

Szybko (w ciągu 3 minut!) zmiękcza i rozpuszcza
wszystkie rodzaje osadów w zespołach i układach
silnika.

•

Dzięki rewitalizantowi skutecznie chroni zawór
iglicowy wtryskiwacza przed zużyciem i zawieszaniem
się.

•

Zwiększa niezawodność i oszczędność pracy
układu paliwowego, wydłużając okres żywotności
wtryskiwaczy 2-4 krotnie.

•

Bezpieczny dla sond lambda (czujników tlenowych)
i neutralizatorów katalitycznych spalin.

Zaleca się stosowanie co 10 000 do 20 000 km
jako profilaktyka.

Sposób użycia
MaxiFlush koncentrat środku oczyszczającego (300 ml)

MaxiFlush środek oczyszczający (1 L)

Do urządzeń oczyszczających układ paliwowy

Zgodnie z instrukcją urządzenia do czyszczenia
układu paliwowego.

Do oczyszczania układu paliwowego bez
urządzenia oczyszczającego

Wlać do baku przed zatankowaniem w proporcji 300 ml
koncentratu na 40–80 L benzyny. Zatankować paliwo.

Zalety

•

* Koncentrat
preparatu

Przed zastosowaniem środka oczyszczającego należy
go zmieszać z paliwem wysokooktanowym w proporcji:
jedno opakowanie koncentratu (300 ml) na 700 ml
benzyny.

Środek do oczyszczania gaźników, przepustnic, zaworu
recyrkulacji spalin (EGR), odblokowanie zapieczonych
pierścieni tłokowych. Niezastąpiony pomocnik
do usuwania nagarów i laków z dysz wtryskiwaczy,
zaworów, komory spalania, denka i rowków
pierścieniowych w tłoku przy rozebranym silniku.

Jedno opakowanie (1 L) wystarcza do przemycia
20 wtryskiwaczy.

500 ml
Art. XA 40108
pojemnik aerosol
w blistrze

Sposób użycia
Czyszczenie gaźnika
Zdjąć filtr powietrza. Uruchomić silnik. Rozpylić środek
w dużej ilości na wszystkie widoczne wewnętrzne części
gaźnika. Podczas oczyszczania za pomocą dźwigni
przepustnicy utrzymywać podwyższone obroty silnika.
Czyszczenie przepustnicy
Przy rozgrzanym, wyłączonym silniku, rozpylić dużą
ilość środka na przepustnicę (wlotowy przewód główny).
Uruchomić silnik i utrzymać na zwiększonych obrotach
przez 3–5 min.
Czyszczenie zaworu systemu recyrkulacji gazów
wydechowych
Zdemontować zawór. Rozpylić dużą ilość środka na
zabrudzone powierzchnie zaworu. Po trzech minutach
wytrzeć do sucha. W razie potrzeby powtórzyć
procedurę.
Czyszczenie części
Rozpylić dużą ilość środka na powierzchnie
zanieczyszczone. Po trzech minutach wytrzeć do sucha.
W razie potrzeby — powtórzyć.

Oczyszczenie pierścieni tłokowych
1. Rozgrzać silnik. Silnik powinien być ciepły, jednak nie
gorący.
2. Wykręcić świece (wtryskiwacze). Odłączyć czujnik
rozdziału zapłonu, czujnik Hall’a lub komutator.
3. Przez końcówkę rozpylić (do 5 s) środek kolejno
w każdy cylinder. Wkręcić świece z powrotem.
Odczekać 10–20 min. Wykręcić świece. Przykryć
otwory świec tkaniną wchłaniającą, aby wylatujący
brud nie trafił na lakier. Obrócić silnik rozrusznikiem
przez kilka sekund.
4. Zakręcić świece (wtryskiwacze) z powrotem.
5. Uruchomić silnik i utrzymać na podwyższonych
obrotach przez ok. 15 min. Przez ten czas resztki
zmiękczonych odkładów zostaną usunięte przez
układ wydechowy.
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VitaFlush

Antigel +

Środek czyszczący układów smarowania z efektem rewitalizacji.

Środek obniżający temperaturę krystalizacji parafiny w oleju napędowym. Superkoncentrat. Zawiera wysoce skuteczne
depresatory oraz składniki podnoszące liczbę cetanową. Zawiera Revitalizant®.

Stosuje się do oczyszczania układu olejowego silników benzynowych i wysokoprężnych (w tym z turbodoładowaniem)
oraz przekładni. Całkowicie usuwa wszystkie zanieczyszczenia, osady smoły w kanałach i usuwa je wraz z zużytym
olejem. Dzięki nano-komponentowi Revitalizant® przywraca do 70% utraconego metalu na miejsce. Stosuje się przy
wymianie oleju w charakterze środka profilaktycznego do przemywania i ochrony przed zużyciem, a także w charakterze
przemywania adaptacyjnego przy zamianie oleju na inny o innej lepkości lub innego rodzaju (na przykład, przejście z oleju
mineralnego na syntetyczny) lub oleju innego producenta.

Zalety
Zalety

20 ml

250 ml

Art. XA 40101
pakiecik
celofanowy

Art. XA 40201
pakiecik
celofanowy

Sposób użycia
1. Wprowadzić odpowiednią ilość VitaFlush rodgrzany
mechanizm przez otwór wlewu oleju lub otwór
do mierzenia poziomu oleju.
2. Uruchomić silnik i utrzymać na biegu jałowym przez
10 –15 min lub przejechać 20 km. Przy konieczności
dokładnego oczyszczania (duże zabrudzenie)
przejechać 200 – 300 km.
3. Wymienić olej i filtr olejowy.

•

Kompleksowo oczyszcza układ olejowy silnika
(przekładni) z zanieczyszczeń wszelkiego rodzaju.

•

Przywraca swobodę ruchu pierścieniom zgarniającym
i uszczelniającym.

•

Likwiduje efekt przywierania hydraulicznych
regulatorów luzów zaworowych.

•
•
•
•

Oczyszcza system wentylacji skrzyni korbowej.

•

Najlepszy na dzień dzisiejszy kompleksowy środek
do polepszania własności oleju napędowego. Stosuje
się uniwersalnie do oleju napędowego wszystkich
typów. Dzięki zawartości nano-komponentu
Revitalizant® skutecznie chroni elementy tłoczące
pompy wtryskowej przed zużyciem i zacieraniem przy
przedostawaniu się wilgoci z paliwem.

•

Obniża temperaturę krystalizacji parafiny w oleju
napędowym z –10 °C do –22 °C, a zimowego z –35 °C
do –47 °C.

•

Polepsza pompowalność paliwa przez filtr i ułatwia
uruchomienie silnika Diesla w temperaturach poniżej
–10 °C. Stosowany uniwersalne do wszystkich rodzajów
układów zasilania silników wysokoprężnych, w tym
Common Rail i Pumpe-Düse (pompowtryskiwacze).

•
•
•

Zawiera modyfikator liczby cetanowej.

•

Zapobiega negatywnym skutkom stosowania paliwa
niskiej jakości.

•

Chroni układ podawania paliwa silników
wysokoprężnych przed korozją.

•

Zwiększa zdolność oleju napędowego do smarowania.

Odbudowuje i chroni przed zużyciem części trące się.
Zwiększa moc silnika.
Stabilizuje parametry pompy olejowej (zwiększa
ciśnienie oleju).

Aplikacja
VitaFlush

Wykorzystanie
regularne

Duże
zanieczyszczenia

Intensywny
czyściciel

1 pakiecik
na 1 L oleju

2 pakieciki
na 1,5 L oleju

Czyściciel

60 ml
na 1 L oleju

100 ml
na 1 L oleju

Uwagi
Aby osiągnąć maksymalny efekt należy stosować przy każdej
wymianie oleju.
Kompatybilny z olejami wszystkich typów.
Nie zawiera kwasu, acetonu ani rozpuszczalników.
Nieszkodliwy dla części metalowych silnika, sondy lambda oraz
katalizatorów.

100 ml

200 ml

500 ml

1L

Art. XA 40902

Art. XA 40302

Art. XA 40002

Art. XA 40102

20 L

60 L

200 L

Art. XA 48502

Art. XA 40602

Art. XA 40702

Zwiększa moc silnika, zmniejsza stuk detonacyjny.
Optymalizuje proces spalania paliwa dzięki
skutecznemu rozpyleniu, sprzyja oszczędności zużycia
paliwa.

Opakowanie: od 100 ml do 1 L — blaszana puszka.
20 L — wiadro; 60 i 200 L — beczka.

Sposób użycia
Wlać XADO ANTYGEL+ do zbiornika paliwa w proporcji
1 ml środka na 1 L paliwa.

Uwagi
XADO ANTYŻEL+ wlewać podgrzany do temperatury +20…25 °C
do niezmętniałego (przeźroczystego) oleju napędowego.
Nie wymaga dodatkowego mieszania.
Stosuje się do paliwa letniego i zimowego.
Zaleca się stosować w okresie zimowym przy gwałtownych wahaniach
temperatury.
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XADO Refrigeration Oil

XADO A/C

Olej syntetyczny do klimatyzacji samochodowych. Zawiera zatomizowany Revitalizant®.

Zestaw odnawiający do klimatyzacji samochodu. Zawiera czynnik chłodniczy R-134A oraz olej
syntetyczny z nano-komponentem Revitalizant®.

Specjalnie opracowany do klimatyzacji samochodowych pracujących z czynnikiem chłodzenia R-134a. Stosuje się
w domowych i przemysłowych klimatyzatorach z fluor-węglowodorowymi (HFC) czynnikami chłodniczymi.

Stosuje się do układów chłodzenia wszystkich typów z gazem R-134A.

Zalety

Zalety

115 g

masa
nominalna

•

Zwiększa żywotność sprężarki i kompensuje zużycie
jego części.

•
•

Uzupełnia straty gazu chłodniczego i oleju.

•

Odbudowuje szczelność klimatyzatora i obniża wyciek
gazu chłodniczego.

0,5 L

Przywraca sprężystość i wytrzymałość uszczelniaczom
układu chłodzenia i przedłuża ich żywotność.

Art. XA 60203

20 L
Art. XA 68503

340 ml
pojemność
brutto

Art. XA 60001
pojemnik aerosol
w blistrze

Sposób użycia
Do napełniania stosuje się łącznik testowy
z manometrem.

60 L

Aplikacja

Art. XA 60603

Do odnowienia i doładowania klimatyzacji: 1
pojemnik ХАDО А/С do układu z pojemnością dо 1,3 L
(1 kg) R-134A.

Art. XA 60703

•

Wyprodukowany na bazie złożonych eterów (estrów)
i zestawu specjalnych dodatków.

•

Posiada doskonałe zdolności smarowania,
zwiększoną przyczepność do powierzchni części,
stabilność chemiczną i hydrolityczną.

•

Zwiększa moc kompresora i zwiększa jego wydajność
dzięki bardzo dokładnemu dopasowywaniu się jego
części.

•
•

Zwiększa wydajność chłodzenia klimatyzacji do 5 %.
Wydłuża okres żywotności kompresora 2–3 krotnie
i kompensuje bieżące zużycie jego części.

200 L
Opakowanie:
0.5–1 L — metalowa bańka;
20 L — wiadro;
60 i 200 L — beczka.

Do remontu odbudowującego słabnącej sprężarki
klimatyzacji: 2 pojemniki.

Wymagania i dopuszczenia
Spełna wymagania specyfikacji:

Profilaktycznie oraz nowych i w pełni napełnionych
klimatyzacji: 1 pojemnik raz w roku.

ISO-VG 100

XADO Refrigerant 134А

Refrigerant 134А & Oil

Gaz-czynnik chłodniczy. Przeznaczony do napełnienia (dopełnienia) klimatyzacji samochodowych.
Gaz chłodzący R-134A z olejem. Zawiera zatomizowany
Revitalizant®. Stosowany do napełniania a w tym i uzupełnienia w klimatyzacjach samochodowych z czynnikiem R-134A.

Zalety
•
•

Polepsza wydajność chłodzącą klimatyzacji.

•

Obniża hałas i wibracje.

Kompensuje bieżące zużycie części sprężarki
klimatyzacji.

Sposób użycia
Do napełniania stosuje się łącznik testowy
z manometrem.

330,5 g

masa
nominalna

600 ml
pojemność
brutto

Art. XA 60102
pojemnik aerosol
w blistrze

Łącznik kontroli
Specjalnie opracowany
do samochodów z klimatyzacją
i napełnionej czynnikiem
chłodniczym R134a.

Sposób użycia
Do napełniania stosuje się łącznik testowy
z manometrem.

i napełnienia
łącznik z manometrem do testowania
i napełniania klimatyzacji

Przeznaczony:
• do sprawdzania dokładności
napełnienia układu klimatyzacji
za pomocą gazu chłodniczego.
• do napełniania i dopełniania
klimatyzacji samochodowych

Art. XA 60004

500 g
Art. XA 60105
pojemnik aerosol
w blistrze

13,6 kg
Art. XA 60005
butla

PRO-INDUSTRY OIL w/REVITALIZANT®
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Dzięki stosunkowo wysokiemu udziałowi
nano-komponentu Revitalizant® XADO
[ wskaźnik rewitalizacji RF 5,5], oleje
ATOMIC® zabezpieczają maksymalnie
wysoki poziom ochrony przed zużyciem,
skutecznie kompensując zużycie bieżące
w procesie eksploatacji.

XADO ATOMIC PRO-INDUSTRY OIL — Specjalne
oleje wyższej klasy z nano-komponentem
Revitalizant® [RF 5,5].
Wysoka zawartość nano-komponentu Revitalizant® XADO
[Revitalization® Factor RF 5,5] gwarantuje
maksymalnie możliwą ochronę przed zużyciem
silnika w trakcie eksploatacji. Stosowany we wszystkich
rodzajach silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym
pojazdów ciężarowych a także w maszynach oraz
agregatach stacjonarnych.

M I N ER A L

Oleje XADO ATOMIC odpowiadają wyższym
wymaganiom Amerykańskiego Instytutu Nafty (API),
europejskiego stowarzyszenia producentów pojazdów
samochodowych (ACEA) oraz specyfikacjom
wiodących producentów samochodów w odniesieniu
do olejów silnikowych.

15W-40 CI-4 DIESEL

SEMI-SYNTHE TIC

Specjalny olej mineralny wyższej klasy z nano-komponentem Revitalizant® [RF 5,5] do silników diesla.
Stosowany w autach osobowych i ciężarowych a także w innych.
SAE 15W-40 | API CI-4 | ACEA B4|E7 | GLOBAL DHD-1 | VW 505 00 | MB 228.3
Volvo VDS-2, VDS-3 | MAN 3275 | Renault (RVI) RLD | Mack E0-M Plus | Cummins 20071/72/76/77

M I N ER A L

200 L | XA 25714

10W-40 SG/CF-4 SILVER

SAE 10W-40 | API SG|CF-4
MIL-L-46152 EC | MIL-L-2104 D | CCMC G4/D4|PD-2 | GM 6085-M | FORD M2C-153C

SEM I - SYN T H E T I C

SAE 10W-40 | API SL|CF | ACEA A3|B4 | VW 500 00|505 0
MB 229.1 | PORSCHE | BMW Special Oil

60 L | XA 25614

SEMI-SYNTHE TIC

Uniwersalny olej mineralny wyższej klasy z nano-komponentem Revitalizant® [RF 5,5] do silników benzynowych
i diesla. Stosowany w autach osobowych i ciężarowych a także w innych (uzbrojonych w turbosprężarkę i wtryskiem bezpośrednim).
200 L | XA 25723
60 L | XA 25623

10W-40 DIESEL TRUCK

10W-40 SL/CF

Półsynteyczny, wielosezonowy olej silnikowy z nano-komponentem Revitalizant® [RF 5,5] do samochodów
osobowych. Stosowany w silnikach benzynowych i diesla wszystkich rodzajów a w tym wysilonych
(wielozaworowych, wtryskiem bezpośrednim, turbosprężarką, intercoolerem).
60 L | XA 25644

5W-40 SL/CF CITY LINE

Bardzo płynny, silnikowy olej syntetyczny wyższej klasy z nano-komponentem Revitalizant® [RF 5,5]. Stosuje się
w silnikach zasilanych benzyną oraz diesla aut osobowych, mikrobusów i dostawczych. Idealnie podchodzi
do współczesnych wysilonych silników a w tym wielozaworowych i z turbosprężarką.
SAE 5W-40 | API SL|CF | ACEA A3|B4
GM-LL-B-025 | BMW Longlife | PORSCHE | MB 229.3 | VW 502 00|505 0

SYNTHE TIC EASY-FLOW ING

Półsyntetyczny olej silnikowy z nano-komponentem Revitalizant® [RF 5,5] do silników wysokoprężnych aut ciężarowych. Stosowany we wszystkich rodzajach silników z zapłonem samoczynnym tak aut jak i innego sprzętu.
Szczególnie zalecany do silników spełniających Euro 4(3) jeżdżących w długich trasach z wydłużonym okresem
między obsługami.

200 L | XA 25744

200 L | XA 25708
60 L | XA 25608

5W-40 SL/CF

Olej syntetyczny wyższej klasy i o dużej lejności z nano-komponentem Revitalizant® [RF 5,5]. Stosowany
w silnikach benzynowych oraz dieslach aut osobowych, busów i dostawczych. Idealnie podchodzi do
współczesnych wytężonych silników w tym wielozaworowych i z turbosprężarką.
SAE 5W-40 | API SL|CF | ACEA A3|B4 | VW 502 00/505 00 | MB 229.3 | Porsche | BMW Longlife

SAE 10W-40 | API CI-4 | ACEA E4|E7 | MB 228.5 | Volvo VDS-2, VDS-3 | MAN 3277 | DAF HP-2
MTU|DDC type 3 | Deutz DDQ-III | Renault RXD|RLD-2 | Scania LDF | Cummins CES 20071/72/77/78

S EM I - S YN T H E T I C

200 L | XA 25710

MINER AL

Półsyntetyczny olej silnikowy z nano-komponentem Revitalizant® [RF 5,5]. Stosowany w silnikach
benzynowych oraz diesla aut osobowych, dostawczych i ciężarowych.

MAD E I N H O LLA N D

60 L | XA 25606

60 L | XA 25610

10W-40 SL/CI-4

SAE 10W-40 | API SL|CI-4 PLUS | ACEA A3|B4|E7 | GLOBAL DHD-1 | VW 500 00|505 0
MACK EO-M Plus | MAN 3275 | MB 228.3, 229.1 | MTU TYPE 2 | VOLVO VDS-2, VDS-3
Cummins 20071/72/76/77/78 | RENAULT [RVI] RLD | ALLISON C4 | ZF TE-ML 02C|03A|04B|04C|07C

200 L | XA 25706

200 L | XA 25709
60 L | XA 25609

Manufacturer: XADO Lube B. V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, the Netherlands.

80W-90 GL-3/4/5

Mineralny olej przekładniowy z nano-komponentem Revitalizant® [RF 5,5]. Stosowany w wszelkich zespołach
mechanicznego przeniesienia napędu aut osobowych i ciężarowych; skrzynie biegów, skrzynie rozdzielcze,
mosty napędowe i inne.
SAE 80W-90 | API GL 3/4/5 | API MT-1 | MIL-PRF-2105E | MIL-L2105 B/C/D/E
MB 235.0 | MAN 341|342|334ML | Volvo 97310 | Scania STO 1:0|2:0
ZF TE-ML 01|02B|05A|07A+B|08|12E|16B+C+D|17B|19B

OLE J E Z KOMPONENTEM RE VITALIZ ANT® [RF 5,5]

200 L | XA 25715
60 L | XA 25615
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Zaawansowane technologicznie, bardzo skuteczne preparaty chemii
samochodowej, przeznaczone do obsługi technicznej układów silnika.
Są to preparaty klasy Hi-Tech. Bardzo dobre rezultaty osiągnięte zostały w wyniku współdziałania specjalnych, aktywnych komponentów
z zatomizowanym nano-komponentem Revitalizant®. Aktywne komponenty działają błyskawicznie co przekłada się na natychmiastową, zauważalną poprawę pracy silnika. Nano-komponentem Revitalizant® ustanawia aktywną ochronę przed zużyciem na powierzchniach tarcia. Podwyższa tym pewność pracy z przedłużeniem okresu eksploatacji danego zespołu.

Atomex 2X Esters & Revitalizant®
Dodatek do oleju silnikowego, poprawiający własności
smarne oraz ochronne.
Zawiera estry i Revitalizant®.

Idealnie lekki poślizg
detali po sobie.

Atomex Total Flush
Czyściciel układu smarowania silników z efektem usuwania nagaru z pierścieni tłokowych. Zawiera Revitalizant®.
Atomex® Total Flush — skuteczny, kompleksowego
działania w systemie smarowania silnika. Revitalizant®
i unikalna kombinacja oryginalnych myjącodyspergujących
składników zabezpieczają: oczyszczenie układu smarowania przed wymianą oleju, do poziomu czystości technicznej, uwolnienie zapieczonych pierścieni tłokowych,
ustanowienie rezerwy ochronnej przed zużyciem detali
zużywających się tarciem.

Do silników zasilanych benzyną, LPG
(skroplonym gazem) oraz wysokoprężnych.
Skuteczny płukacz układu
smarowania i rozpuszczalnik zwęglonych odkładów.

Formuje
przeciwzużyciową
warstwę.

Formuje przeciwzużyciowe metalowo-ceramiczne
pokrycie.

Zalety
Zawiera granule
Revitalizant®.

Zalety
•

Polepsza własności smarne oleju tworząc mocny,
o wysokiej adhezji film smarny o idealnie lekkim
poślizgu.

•

Revitalizant® formuje na powierzchniach tarcia
metalowo ceramiczne pokrycie odporne
na zużycie.

•

Odnawia powierzchnie robocze, kompensuje
ich zużycie bieżące.

250 ml

Aluminiowa butelka

Bezpiecznie i dokładnie oczyszcza z wszelkiego
rodzaju zanieczyszczeń.

•

Czyści układ smarowania silnika do poziomu
czystości technicznej.

•

Przywraca swobodę ruchu zapieczonym
pierścieniom tłokowym.

•

Dzięki nano-komponentowi Revitalizant®,
zabezpiecza ustanowienie rezerwy w ochronie
silnika przed zużyciem.

Sposób użycia

Sposób użycia
Wlać zawartość butelki w rozgrzany do temperatury
roboczej silnik przez wlew oleju. Uruchomić i utrzymać
na biegu jałowym przez 2–3 minuty.

•

250 ml

Aluminiowa butelka

Art. XA 40613

Wlać zestaw w rozgrzany do temperatury roboczej
silnik przez wlew oleju. Duże zanieczyszczenie silnika
i doprowadzenie do stanu czystości technicznej:
przejechać w normalny sposób 150–200 km
z preparatem w oleju. Regularne czyszczenie: po wlaniu,
utrzymać silnik na biegu jałowym przez 15–20 minut lub
przejechać ok. 20 km. Wymienić olej w silniku.

Art. XA 40713

Aplikacja

Aplikacja

1 butelka (250 ml) na 4–5 L oleju silnikowego.

1 pojemnik (250 ml) na 4–5 L oleju.
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Atomex F8 Complex Formula

Atomex Energy Drive

Zestaw dodatków do ochrony układu paliwowego przed
paliwami o niskiej jakości. Zawiera Revitalizant®.

Kompleks dodatków polepszających moc silnika oraz
polepszenia dynamiki rozpędzania.

Atomex® F8 Complex Formula — bezkompromisowa
metoda absolutnej ochrony układu paliwowego silnika.
Unikalna formuła zestawu skutecznie usuwa wszelkie
negatywne czynniki wynikające z stosowania paliw
o zaniżonej jakości. Zabezpiecza optymalne warunki
eksploatacji silnika i układu zasilania paliwem nawet
gdy zatankujemy paliwo poddane sfałszowaniu.

Należycie chroni
przed złym paliwem

Formuje
przeciwzużyciowe
pokrycie

Atomex® Energy Drive — wysoce efektywny preparat,
kompleksowo odpowiadający na pytanie uzyskania
maksimum mocy silnika drogą podniesienia uzysku
energii z paliwa metodą optymalizacji spalania.
Specjalne modyfikatory spalania optymalizują pracę
zaawansowanych technicznie współczesnych
silników diesla, przewidujących stosowanie paliw
wysokiej jakości.

®

Zalety

Tworzy optymalny reżim
spalania mieszanki paliwowopowietrznej w cylindrze

• Doprowadza charakterystyki paliwa niskiej jakości
do poziomu znanych marek.

• Podwższa wydatek energii i efektywność spalania
paliwa.

• Standardowemu paliwu zabezpiecza osiągi silnika
jak wariant sportowej benzyny.

• Podwyższa liczbę oktanową/cetanową.
• Polepsza dynamiczne procesy zapłonu i spalania
paliwa.
• Podwyższa ciąg silnika i skraca czas wzrostu
obrotów przy gwałtownym rozpędzaniu.

• Dzięki nano-komponentowi Revitalizant®,
podwyższa pewność pracy oraz okres należytej
pracy elementów zasilania paliwem.

Aluminiowa butelka

Zabezpiecza wyższy
wydatek energii z każdej
kropli paliwa

Korektor cetanu

Zalety

• Usuwa wszelkie negatywne czynniki korzystania
z paliwa niskiej jakości.

250 ml

Wzmacniacz mocy

250 ml

Art. XA 40313
Benzyna

Aluminiowa butelka

Art. XA 40413
Benzyna

Sposób użycia

Sposób użycia

Wlać zestaw w zbiornik paliwa przed tankowaniem.

Wlać zestaw w zbiornik przed tankowaniem.

Aplikacja

Aplikacja

1 butelka (250 ml) na 40-60 L paliwa.

1 butelka (250 ml) na 40 – 60 L paliwa.

250 ml

Aluminiowa butelka

Art. XA 40213
Diesel

250 ml

Aluminiowa butelka

Art. XA 40513
Diesel

Płyny specjalne
Dodatki
Atomex
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Atomex Complex Oil Treatment

Skuteczny oczyściciel układu paliwowego.
Zawiera Revitalizant®.

Dodatek przeciwdymny z nano-komponentem Revitalizant®. Przywraca ciśnienie oleju.
Podwyższa ciśnienie
oleju w układzie
smarowania.

S

Obniża zużycie
oleju i dymienie
olejowe silnika.
S M
I -

OIL P

O

Całkowicie syntetyczny produkt będący zagęszczaczem
polimerowym tj podwyższającym lepkość oleju. Zawiera
Revitalizant®. Mieszalny z wszystkimi rodzajami olejów
silnikowych. Bezpieczny dla turbosprężarek. Stosowany
tak w silnikach benzynowych jak i wysokoprężnych.

K E

ESSUR

TORE

Formuje
przeciwzużyciowe
pokrycie

ES

O czyszcza układ
paliwowy do poziomu
technicznego

R

Atomex® Multi Cleaner — preparat
do kompleksowego przeczyszczenia układu
paliwowego silnika. Wyjątkowo skuteczny
w oczyszczeniu i ochrony przed zużyciem.
Współdziałanie własności innowacyjnych
czyściciela z jakością ochrony zapewnianej
przez Revitalizant®, pozwala długo i bezpiecznie
eksploatować silnik.

A NT

Atomex Multi Cleaner

E
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®

Zalety

Zalety

• Bezpiecznie i szybko usuwa wszelkie rodzaje
odkładów i zanieczyszczeń.

•
•
•
•
•

• Oczyszcza system zasilania paliwem do poziomu
czystości technicznej.
• Jest równoważną alternatywą czyszczenia
na specjalnym stanowisku.
• Dzięki nano-komponentowi Revitalizant®
podwyższa pewność pracy i okres eksploatacji
elementów układu.

Podwyższa ciśnienie w układzie smarowania.
Obniża spalanie oleju i zadymienie spalin.
Podwyższa lepkość oleju.
Zatrzymuje dalsze zużycie silnika.
Skuteczny w silnikach tłokowych o dużym zużyciu.

Sposób użycia
Rozgrzany do +25...+30 °С preparat wlać w rozgrzany
do temperatury roboczej silnik przez wlew oleju.
Uruchomić i utrzymać na biegu jałowym przez 2–3 minuty. Eksploatować w normalny sposób. Zalecany na cały
okres eksploatacji oleju silnikowego.

250 ml

Aluminiowa butelka

Art. XA 40013
Benzyna

250 ml

Aluminiowa butelka

Art. XA 40018

Aplikacja
1 butelka (250ml) na 4–5 L oleju.

Sposób użycia
Wlać zestaw w zbiornik przed tankowaniem.

Aplikacja
1 butelka (250 ml) na 40 – 60 L paliwa.

250 ml

Aluminiowa butelka

Art. XA 40113
Diesel
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Atomex Stop Leak Radiator

Atomex Stop Leak Engine

Stoper wycieków z chłodnicy — dodatek w układ chłodzenia.

Stoper wycieków oleju z silnika — dodatek do oleju.
Usunięcie wycieku z układu chłodzenia

Preparat ostatniego pokolenia do likwidacji przecieków
w układzie chłodzenia. Całkowicie likwiduje przecieki,
należycie i na długo hermetyzuje pęknięcia i niewielkie
ubytki (do 0,9 mm) w rurkach, złożeniach. Doszczelnia
uszczelkę głowicy i inne.

Do zastosowania
środka.

Zawiera specjalne komponenty przywracające
elastyczność materiałom uszczelniającym w efekcie
czego przywracany jest kontakt z metalem w miejscu
współpracy i likwidowany jest wyciek.

Usunięcie przecieku na styku "uszczelk-metal".

Po zastosowaniu
środka.
Do zastosowania
środka.

Po zastosowaniu
środka.

Zalety
•

Uniwersalny w stosowaniu - silniki benzynowe,
diesla i inny osprzęt.

•

Neutralny w stosunku do materiałów uszczelnień
(simeringi, przewody gumowe, aluminium, plastik
i stal).

•

Chroni układ chłodzenia przed korozją oraz rdzą
w długim okresie czasu.

Zalety
•
•
•
•
•

Sposób użycia

250 ml

Aluminiowa butelka

Art. XA 40813

Rozgrzać silnik do temperatury roboczej — ma być ciepły
ale nie gorący. Pojemnik mocno wstrząsnąć! Wlać zawartość
butelki w zbiornik wyrównawczy przy zgaszonym silniku. Uruchomić silnik i utrzymać na biegu jałowym przez
5–10 minut z włączonym ogrzewaniem. Można stosować
zapobiegawczo przy wymianie płynu chłodzącego.

Sposób użycia
250 ml

Aluminiowa butelka

Art. XA 41813

Aplikacja
Aplikacja
1 Butelka (250 ml) na 10–12 L płynu chłodzącego.

Likwiduje wycieki oleju z silnika i przeciwdziała ich
pojawieniu się w późniejszym okresie.
Przywraca elastyczność uszczelniaczom i gumie.
Polepsza styk "metal–uszczelniacz".
Usuwa potrzebę wykonania drogiej naprawy.
Mieszalny z wszystkimi rodzajami olejów silnikowych.

250 ml preparatu na 4–5 L oleju, małe silniki — nie
więcej jak 10% do ilości oleju.

Dodawać w ciepły olej silnikowy. Efekt uszczelnienia
następuje po ok. 300–500 km jazdy. Stosowany uniwersalnie we wszystkich typach i odmianach silników (pojazdy, maszyny, stacjonarne i tak dalej). Bezpieczny dla
silników z turbosprężarką.
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Atomex Sealer Transmission
Stoper wycieków z przekładni. Dodatek do oleju przekładni mechanicznych.
Bardzo skuteczny preparat ostatniego pokolenia do usuwania wycieków w zespołach przeniesienia napędu samochodu.
Zawiera specjalne komponenty przywracające elastyczność materiałom uszczelnień a efektem tego jest zatrzymanie
wycieków na styku "uszczelniacz-metal".

Zalety
•

Przywraca elastyczność uszczelnieniom
gumowym i uszczelniaczom.

•
•
•

Przeciwdziała wyciekom w dalszej eksploatacji.

•

Mieszalny z wszystkimi rodzajami olejów do
przekładni mechanicznych.

Poprawia styk "uszczelniacz-metal".
Usuwa potrzebę wykonania drogiej naprawy,
działa szybko i skutecznie.

Sposób użycia
1. Dodać w ciepły olej przekładniowy.
2. Efekt uszczelnienia następuje po 300–500 km jazdy.

250 ml

Aluminiowa butelka

Art. XA 42813

Aplikacja
250 ml preparatu na 4 L oleju przekładniowego.

3. Stosoany uniwersalnie do wszelkich zespołów
mechanicznego przeniesienia napędu: skrzynie
biegów, skrzynie rozdzielcze, mosty napędowe,
zwolnice i t.p.

Biuro centralne: pr. 23. Serpnia 4, Charkiw, 61103 Ukraine.
Tel.: +38 (057) 717 55 55, 717 44 44,
Fax: +38 (057) 714 11 11
www.xado.com; info@xado.com

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany opakowań przedstawionych
towarów. Prawa do wszystkich prezentowanych w tym wydaniu marek
handlowych i znaków towarowych należą do właścicieli prawnych. Styl, design
i treści mają prawa autorskie firmy XADO sp. z o.o. i są chronione przez
prawo. Zabrania się przedrukowywać i wykorzystywać materiały niniejszego
wydania bez pisemnej zgody XADO sp. z o.o., co spowoduje pociągnięcie
do odpowiedzialności zgodnie z obowiązującym prawem.
© XADO Chemical Group. All rights reserved.

