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TANIMI
 STP Şanzıman Yağ Katkısı, şanzıman, transmisyon, diferansiyel, arka akslar ve direksiyon kutusu gibi
ulaşılması güç alanları yağlamak için geliştirilmiş mineral yağ bazlı bir katkıdır  tek ve kolay bir uygulamada
daha yumuşak vites geçişi sağlar.
STP Şanzıman Yağ Katkısı temiz makina parçalarının montaj sırasında kaplanması ve depolanma aşamasında
korozyona karşı korunmasını ve motorun çalışması sırasında yağlanmasını sağlar.
YARARLARI
STP Şanzıman Yağ Katkısı düzenli kullanıldığında:
 Sürtünmeyi ve gürültüyü azaltır
 Yumuşak vites geçişleri sağlar
 Şanzıman yıpranmasını ve korozyonu engeller
 Şanzımandaki zararlı asit ve atıkları temizler
 Otomatik vites, overdrive veya slip diferansiyel millerinde kullanılması tavsiye edilmez.
 Arka akslı araçlarda kullanılabilir  STP Şanzıman Yağ Katkısı direksiyon kutularında da etkilidir
 Yeni şanzıman yağına ihtiyaç duyulmadan şanzımana eklenebilir
Islak debriyajlı araçlarda kullanılmamalıdır: STP Şanzıman Yağ Katkısı?nın sürtünmeyi azaltan özellikleri
debriyajın kaymasına neden olabilir.
NASIL ETKİ EDER?
 Şanzıman yağları, şanzımandaki sürtünmeyi ve yıpranmayı engellemek için katkı maddeleri içerir ancak
normal sürüş sırasında oluşan ısı ve basınç, bu katkı maddelerinin oluşturduğu korumayı kullanır ve zaman
içinde tüketir. Bunun sonucu olarak yoğun yıpranmaya ve düşük motor performansına neden olan tortu
birikimi, yağ oksidasyonu ve asit oluşumu gerçekleşir.
 STP Şanzıman Yağ Katkısı, şanzıman yağlarının
formülasyonunda kullanılan komponentleri içerir. Bu katkı maddelerinin, şanzımana ekstra koruma sağlayarak
seviyesini korumasını sağlar. Viskozite Endeksi (VI)İyileştiricisi: Yağ katkılarının formülasyonunda kullanılan,
yağ sıcak olduğunda mükemmel yağlama için daha yoğun bir yağ filmi sağlarken soğuk olduğunda da yağın
motora uygun şekilde akmasını sağlayan çok özel bir katkı maddesidir.
 Bu, çalışma sırasında viskoziteyi yüksek tutar ve önemli hareketli parçalar arasında daha iyi bir tampon
oluşturur ve böylece sürtünmeyi ve gürültüyü azaltır, yumuşak vites geçişi sağlar.
ZDDP (çinko dialkaliditiyofosfat) yıpranmaya/oksitlenmeye
karşı etkili bir bileşen:
 Oksidasyon sonucu hareketli parçalara zarar veren zararlı atıklar/asitler oluşur. Ayırca yüksek basınç ve ısı
altında yağın kesilmesi de yağlanma eksikliğine neden olur. Bu durumlarda, yağ filmi kesildiğinde, ZDDP iki
metal parçanın birbirine sürtünme sonucu kaynaması ya da yıpranmasını önlemek için kimyasal bir kaplama
oluşturur. Antioksidan özellikleri zararlı asitlerin oluşumunu engelleyerek, oksidasyon işlemini durdurur ya da
yavaşlatır. Bu arada deterjan ve dispersanlar istenmeyen atıkları şanzımandan atar ve diğer metal bölümlere
ulaşmasını engeller. STP Şanzıman Yağ Katkısı tek başıha kullanımından daha fazla koruma sağlar: oksidasyon
azaldıkça yağ şanzımandan rahtça akar ve termal yağ bozulması engellenir.
olan) "antiwear agent" larını birleştirir. Arıtıcının, makinenin yüzeyindeki kalıntıları ve zararlı birikintileri
önlemesi sırasında, makine asitlerini nötralize etmesine yardım için kullanılmış motor yağına direkt olarak
ekleyiniz.
KULLANIM TALİMATLARI
 İçeriğin tamamını (150 ml) şanzımana, arka aksa ve direksiyon kutusuna ekleyin.
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