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Technický list 

 
Charakteristika: Aditívum- do olejov na zníženie opotrebovania a predlženie životnosti zariadení. 

 
Vlastnosti:  

Použitím produktu Metanova C3 sa zvyšujú ťažné a spájacie schopnosti mazo-klzo-hutných filmov, čo zabezpečuje 
hladké kĺzanie kovu o kov a zamedzuje sa priamemu kontaktu pohyblivých častí- kov o kov. Redukuje sa opotrebovanie na 
minimum. Skúšky na zníženie opotrebovania dokázali, že trecie plochy ošetrené Metanova C pri trikrát vyššom zaťažení 
dosiahli len jednu tretinu opotrebovania ako pri olejoch bez použitia Metanova C 

Výrazne vysoká odolnosť mazivového filmu voči vysokému zaťaženiu, zamedzuje treniu kovu o kov a zabezpečuje 
dlhotrvajúcu ochranu voči opotrebovaniu. Zaisťuje čistý motor po všetkých stránkach, žiadna tvorba čiernych usadenín, 
lepšia kompresia, výnimočné vlastnosti pri všetkých teplotách, ľahší chod motora, dôležité zníženie opotrebovania, dlhšia 
životnosť pôvodnej olejovej náplne. 

Minimalizujú sa náklady na údržbu motora, znižuje sa spotreba paliva, je menšie opotrebovanie oleja. 
Umožňuje zvýšenie ťažných a spojivových schopností mazo-klzo-hutno filmov, zabezpečuje antifrikčné kĺzanie kovu 

o kov a zamedzuje vo zvýšenej miere poškodzujúcemu priamemu kontaktu medzi pohyblivými časťami kovu o kov a tým sa 
znižuje opotrebovanie na minimum. 
Pri úniku olejovej náplne zabezpečuje núdzový chod – zabraňuje zadretiu zariadenia  
 
Použitie: Chráni pred opotrebovaním všetky benzínové, dieselové a turbo motory v autách, motocykloch, nákladných 
autách, lodiach, autobusoch, stavebných strojoch, najmä však dieselové motory, a to aj v oldtimeroch a motocykloch 
s vysokým výkonom. Prísada je vhodná pre všetky dostupné oleje ropné, pol- a plno syntetické. Prísada bola testovaná 
v TÜV  v motoroch s katalyzátorom. 
 
Výhody použitia METANOVA C3: 
*     zabraňuje zadretiu zariadenia pri úniku olejovej   
        náplne  
*     núdzový chod 

 vyšší výkon motora    

 znížená spotreba oleja   

 menej škodlivých emisií   

 skvelé vlastnosti pri extrémnom zaťažení  

 čistí motor zvnútra  

 optimálny výkon motora 

 minimalizuje spotrebu paliva 

 dlhšia životnosť 

 zníženie prevádzkových nákladov 

 zlepšené vlastnosti pri studenom štartovaní motora 

 
Dávkovanie: 
5% obj olejovej náplne nahradiť METANOVA  C3. Aplikovať do zohriateho motora po výmene oleja a olejového filtra. Po 
aplikácii je vhodné nechať motor  alebo zariadenie bežať alebo absolvovať jazdu. Pri dodatočnom ošetrení pomer miešania 
je 2,5%. 
 
Skladovateľnosť: Skladovať na suchom mieste. Skladovateľnosť v uzavretom balení. Neobmedzená. 
 
Balenie: 250 ml a 5 l náplň 
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