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Rewitec G5

Ošetření převodovky a diferenciálu pomocí krycí vrstvy REWITEC-
nanokoncentrátu s obsahem oleje do 5 litrů

Blahopřejeme k nákupu výrobku REWITEC, který je prospěšný nejen pro Váš 
automobil, životní prostředí, ale i pro Vaši peněženku. Formule této 
metalsilikátové krycí vrstvy dokáže snížit spotřebu paliva a obnovit opotřebované 
povrchy. 
Prosím, přečtěte si pečlivě návod k použití. Účinky REWITECu se plně aktivují jen 
v případě dodržení níže popsaného postupu.

Než začnete, mějte na paměti, že:

 Výrobek REWITEC dokáže obnovit opotřebované kovové povrchy za 

předpokladu, že povrchy jsou opotřebené a nejsou mechanicky zničené.

 Přípravky k čištění převodovky ani jiná aditiva nemohou být současně 

použita s výrobkem REWITEC. V případě, že olej jiné produkty již 

obsahuje, musí být před použitím nahrazen olejem novým.

 Před použitím se ujistěte, že z převodovky neuniká žádný olej. Kvalita 

oleje a jeho množství musí odpovídat nařízení výrobce.

První ošetření

1. Zahřejte převodovku na provozní teplotu, ve které jedete cca 30 minut.
2. Dejte veškerý obsah tuby do přiložené stříkačky a zaveďte do ní píst. Otočte 

stříkačku a protřepejte tak, aby obsah ztekl dolů.
3. Vyšroubujte uzávěr a nasaďte přiloženou hadici na stříkačku. Opatrně 

vytlačte vzduch.
4. Otevřete uzávěr oleje převodovky nebo diferenciálu a vysajte cca 30 ml.
5. Poté do stříkačky vtáhněte tolik vzduchu, dokud píst neodměřuje 60 ml.
6. Protřepejte důkladně stříkačku, dokud se nesmísí olej s obsahem v tubě.
7. Dejte veškerý obsah ze stříkačky do otvoru převodovky nebo diferenciálu.
8. Utáhněte kontrolní šroub.
9. Následně jezděte s autem cca 30 minut. Během jízdy využijte rovnoměrně 

všechny rychlostní stupně.

Druhé ošetření:

Druhé ošetření může být pro silně opotřebovanou převodovku nevyhnutelné. Při 
druhé aplikaci (po 400 km ujetých km) se řiďte obdobně jako při prvním 
ošetření. 
Po dalších najetých 1500-2000 kilometrech je proces regenerace u konce 
a dochází k úplné aktivaci nanovrstvy.
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Skladování a bezpečnostní pokyny:

 skladujeme při teplotě nižší jak 40˚C

 při kontaktu s kůží prostředek odstraňte pomocí teplé vody a mýdla

 výrobek může způsobit podráždění očí; v případě zásahu oči vymyjte vodou, 

a pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc

 pokud dojde k polknutí výrobku, ústa vymyjte a vyhledejte lékařskou pomoc. 

Nevyvolávejte zvracení!

 v případě požáru použijte jakékoli hasicí prostředky, kromě vody

 výrobek skladujte mimo dosah dětí

Po najetých 100 000 kilometrech Vám doporučujeme dodatečné ošetření krycí 
vrstvy; řídíme se opět podle výše popsaného návodu

Nabídka produktů REWITEC
kategorie použití
M1 motory motocyklů do 750 ccm
M2 benzinové a dieselové motory do 2000 ccm
M3 benzinové a dieselové motory do 3000 ccm
G5 převodovky a diferenciály s obsahem oleje do 5 litrů
Z1 dvoutaktové motory do 500 ccm




