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Návod na použití

REWITEC® PowerShot® S/M/L

K ošetření benzínových a dieselových motorů produktem z rodiny 
REWITEC® PowerShot®

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro naše inovativní produkty REWITEC®

PowerShot®  s osvědčenou kvalitou, nyní v novém provedení a patentovanou 
recepturou nanášení ochranné silikátové vrstvy, která mimo jiné také:

 Snižuje spotřebu
 Prodlužuje životnost motoru
 Optimalizuje výkon motoru
 Snižuje spotřebu oleje
 Snižuje obsah škodlivin ve výfukových plynech
 Zlepšuje studené starty

Tímto jste učinili krok správným směrem, abyste ochránili Váš motor a zároveň 
snížili provozní náklady. Také jste udělali něco pro životní prostředí. Rozlišné 
velikosti balení PowerShot® (navzájem kompatibilní) jsou určeny pro různé obsahy 
motorů. Čili pro motor s obsahem 5.000cm³ použijete dohromady PowerShot® M (do 
obsahu 2.000cm³) a k tomu PowerShot® L (do obsahu 3.000cm³).

Aplikace:

1. Motor musí mít provozní teplotu nebo musí být nejméně 15 min v provozu.
2. Pokud má motor odlučovač nebo odstřeďovač, tento musí být v době ošetření 
motoru přípravkem vypnut.
3. Je nutná výměna olejového filtru
4. Před použitím obsah balení REWITEC® PowerShot® cca. 1 min protřepejte
5. Poté je možné nalít obsah balení do horkého oleje
6. Po aplikaci nechte motor 15 minut běžet
7.  Po cca. 1.500 km nebo 30 provozních hodinách je ošetření motoru ukončeno a 
odlučovač nebo odstřeďovač můžete znovu uvést do provozu (po tuto dobu neměňte 
olej).

Bezpečnostní pokyny

Přípravek nepatří do rukou dětí. Přípravek nepožívejte. Vylučte kontakt s kůží. Přípravek může být 
lehce dráždivý pro oči. Při vniknutí přípravku do očí, oči důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte 
lékařskou pomoc. Nevystavujte otevřenému ohni a místům s vysokou teplotou.

PowerShot® S: do obsahu 2.000 cm³, každých 10.000 km (nebo po půl roce k PowerShot®M a L)
PowerShot® M: hlavní péče do obsahu 2.000 cm³, jednou ročně
PowerShot® L: hlavní péče do obsahu 3.000 cm³, jednou ročně




