
FEJLETT ÜZEMANYAGKEZELÉS

BEFOLYÁSOLJA AZ FFX A GARANCIÁT?
Az FFX nem változtatja meg az üzemanyag specifikációit (lásd ASTM D975). Ha az FFX nem változtatja meg 
az üzemanyag specifikációit, az nem befolyásolja a garanciát. A MyDailyChoice biztosítást is fenntart minden 
olyan kár esetére, amely az adalékanyag használatával történhet.

VANNAK KÜLÖNLEGES UTASÍTÁSOK AZ FFX HASZNÁLATÁRA?
Az első 2-3 tankolásnál duplán kell adagolnia, majd utána tankolásonként egy adagot kell használnia. 
Generátorokhoz 3-5 dupla adagot ajánlunk. Kövesse az FFX csomagolásán található adagolási irányelveket.

HOGYAN CSÖKKENTHETHETEM A KÁROSANYAG KIBOCSÁTÁST FFX-VEL?
Az FFX-ben használt fémorganikus vegyületet szendvicskeveréknek nevezik, amelyet általában égési sebesség-
módosítóként osztályoznak minden típusú tüzelőanyaghoz. A hatóanyag-vegyület csökkenti az égés 
gyulladásának késleltetését, és segít eltávolítani a meglévő szén-összetételt a belső égésű alkatrészekről, ami 
megnöveli a motor élettartamát, javítja az üzemanyag-fogyasztást és csökkenti a károsanyag-kibocsátást.

MI AZ FFX KEZELÉSI ARÁNYA?
1:5 000 és 1:10 000 között (1 rész FFX - 5 000 vagy 10 000 rész üzemanyag), a használt üzemanyag típusától 
függően. A nehéz üzemanyagok kezelési aránya alacsonyabb lesz, mint a 2-es számú dízel, etanol vagy 83-89 
oktánszámú üzemanyagok.

SEGÍT AZ FFX A KENÉSBEN?
Az FFX segít a kenésben. Az újabb, alacsonyabb kéntartalmú üzemanyagoknál hiányzik a kenőanyag. Ez azt 
jelenti, hogy az injektorok nem kapnak elegendő kenést. Az FFX magas kenőképességgel rendelkezik, így segíti 
a motor hosszabb és hatékonyabb működését, ezáltal csökkenti a karbantartási problémákat.
HOGYAN LEHETEK BIZTOS ARRÓL, HOGY AZ FFX HASZNÁLATA NEM OKOZ HIBÁS 
MŰKÖDÉST A MOTORBAN?
Az FFX-et kifejezetten tesztelték annak biztosítása érdekében, hogy teljes mértékben megfeleljen a vonatkozó 
szabványszövetségek teljesítménykritériumainak. Ide tartozik az American Society of Technology and 
Materials (ASTM).
MILYEN HATÁSSAL LESZ AZ FFX HASZNÁLATA A KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEKRE 
ÉS A MOTOR ÉLETTARTAMARA?
Az FFX-et a szilárd anyagok, a víz, a rozsda és a korrózió csökkentésére fejlesztették ki. Mosó- és 
kenőanyagaival segít az üzemanyagtartályok, üzemanyag-vezetékek, szivattyúk, szűrők és befecskendezők 
tisztításában és védelmében. Az FFX a motorszelepek, dugattyúk, gyűrűk és hengerek számára is előnyös, így 
kiküszöböli a szén felhalmozódását, és jelentősen megnöveli a motor élettartamát.
MI VAN, HA AZ EMBEREK NEM LÁTANAK AZONNAL SEMMILYEN JAVULÁST AZ 
ÜZEMANYAGGAZDASÁGOSSÁGBAN?
Számos tényező befolyásolja az autók üzemanyag-fogyasztását. Néhány embernek hosszabb ideig kell 
használnia az FFX-et a motor típusától, a jármű korától és a karbantartástól függően. Az üzemanyag-
fogyasztás növekedése csak az egyik előnye az FFX-nek. Az FFX egy tudományos alapú termék, amely minden 
alkalommal működik.
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