
 

LPG ECONOMIZER 

 
ОПИС ПРОДУКТА  

LPG Economizer (LPG економайзер) покращує індекс в'язкості моторної оливи 

завдяки високоякісним легувальним додаткам у своєму складі, що запобігає 

надмірному споживанню мастильного матеріалу внаслідок зношування, 

особливо у старих автомобілях та транспортних засобах з великим пробігом. 

Зменшує шумність двигуна. Розроблено спеціально для двигунів, що працюють 

на зрідженому нафтовому газі пропан-бутані (LPG). 

ЗАСТОСУВАННЯ 

• Додайте до моторної оливи у прогрітому двигуні, забезпечте роботу на 

холостому ходу протягом 10 хвилин. 

• Один флакон Economizer LPG 400 мл розрахований на 4-6 літрів моторної 

оливи двигуна, що працює на LPG паливі. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ 

• Запобігає надмірній витраті оливи, що спричинена зношуванням. 

• Зменшує димність відпрацьованих газів. 

• Відновлює компресію та покращує продуктивність двигуна. 

• Зменшує шум і зношування двигуна завдяки формуванню стійкого шару 

плівки мащення між циліндром і поршнем. 

ТИПОВІ ВЛАСТИВОСТІ 

В’язкість при 100°C, сСт ASTM D 445 363 
Температура спалаху, °C ASTM D 92 216 



 

ЗДОРОВ’Я ТА БЕЗПЕКА – РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Продукт легко займистий, тому його слід зберігати подалі від вогню та іскор. 

Слід уникати контакту з очима. У разі потрапляння в очі промити великою 

кількістю води. При попаданні на шкіру негайно промийте уражену ділянку 

великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, 

викликаного контактом, негайно зверніться до лікаря. Для отримання 

додаткової інформації зверніться до паспорта безпеки продукту (MSDS). 

Технічні вимоги виробників транспортних засобів та устаткування, а також 

відповідні міжнародні стандарти були прийняті до уваги при підготовці 

змісту цієї технічної інформації. Зміст даного документу не може 

розглядатися як гарантійні зобов’язання або тлумачитися будь-яким 

подібним чином з точки зору характеристик та застосування продукту. 

Правильне застосування цього продукту, відповідність чинним законам та 

нормам є відповідальністю користувача. Opet Fuchs Madeni Yağ. San. Ve Tic. 

A.Ş. не несе відповідальність за будь-які збитки або пошкодження, спричинені 

неправильним використанням продукту та за наслідки, спричинені будь-якою 

небезпечною складовою вмісту продукту.  

Цей технічний опис продукту дійсний з дати публікації. Зміст наданої 

технічної інформації може змінюватися без попередження. Будь ласка, 

зв'яжіться з технічним відділом Opet Fuchs для отримання додаткової 

інформації. 
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