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Interflon Fin 25 Additive 
Povrchová přísada do motorového oleje pro benzinové, naftové a 
LPG motory 
 
Popis produktu 

Přísada s MicPol® technologií úpravy částic Teflonu® do motorových olejů.. Je kompatibilní s téměř 
všemi druhy minerálních a syntetických olejů používaných ve většině benzinových, naftových a LPG 
motorů. 

Snižuje opotřebení motoru během startu a chodu motoru, zvyšuje výkon motoru zlepšením 

komprese, nižším opotřebením a snižuje hlučnost motoru. Urychluje start motoru, zajišťuje hladší 

chod motoru a snižuje spotřebu oleje a paliva. 

Aplikace 
Vyvinut pro použití v benzinových, naftových a LPG motorech osobních vozů, nákladních aut, 
autobusů, motocyklů, zemědělské a stavební techniky, vysokozdvižných vozíků, zahradních sekaček, 
generátorů energie, pístových kompresorů a mnoha dalších typů vozidel a zařízení. 

 

Výhody 

 

 snížení tření a opotřebení 

 zvýšená pružnost motoru a zlepšení studených startů 

 snížený tlakové ztráty (blow-by) podél pístů 

 snížení spotřeby oleje a paliva 

 pokles důlkové koroze 

 vyrovnávání špičkového zatížení 

Pokyny pro použití 
Před použitím protřepejte. Pokud je olej ve špatném stavu, vyměňte nejprve olej a filtry. Přidejte 

přísadu do ohřátého motoru v množství 2% - 4% (6% v případě značné kontaminace) do olejové 

náplně motoru. Po přidání přísady nechte motor běžet naprázdno nebo jeďte po dobu nejméně 15 

minut. Obsah balení 100ml Fin 25 vystačí na 5 litrů motorového oleje - odpovídá většině osobních 

vozů. 

Bezpečnostní předpisy 

Viz bezpečnostní list výrobku. 

Balení 

Viz platný seznam výrobků Interflon.    

Předpisy pro dopravu 

Viz bezpečnostní list výrobku.    
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Interflon Fin 25 Additive 
Povrchová přísada do motorového oleje pro benzinové, naftové a 
LPG motory 
 
Technická data 

Vlastnosti Popis Zkouška 

Složení Směs minerálních olejů, přísad a 
MicPol® 

 

Barva  Bílá  

Zápach Olejový  

Hustota při 20° 0,92 g/cm3  

Kinematicky viskozita při 20°C 713 cSt  

Velikost molekul MicPol® 0.05-15 μm  

Nejnižší teplota aplikace -20°C  

Nejvyšší teplota aplikace +150°C  

Velikost filtru  >20 μm  

Trvanlivost* 3 roky  

 
* Užitečná životnost výrobku, je-li skladován při teplotě místnosti v původním neotevřeném obalu. 
 
Vlastnosti jsou typické pro danou toleranci výroby a nepředstavují specifikaci. Během výroby produktu mohou 
nastat změny, které však neovlivní správnou funkci výrobku., které nemají vliv na výkon produktu a které je 
třeba při běžné výrobě očekávat. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího 
upozornění. 
 

 
 
dovozce do ČR: 
INTERFLON Czech, s.r.o.  
Průmyslová 479, 252 61, Jeneč   
Tel: 257214 169, Mobil 604 215 944, Email: info@interflon.cz, www.interflon.cz  

 
 
výrobce:  
INTERFLON B.V., P.O. Box 1070  
NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands  
Tel. (31) 165 55 39 11 / Fax (31) 165 53 80 82 / www.interflon.com  

 
 
Tyto informace jsou založeny na našich současných znalostech a obsahují charakteristické vlastnosti výrobků a 
jejich použití. Proto tyto informace nelze považovat za zaručené konkrétní vlastnosti popsaných výrobků, 
stejně, jako nelze zaručit vhodnost jejich použití v konkrétních aplikacích. Veškerá stávající práva průmyslového 
vlastnictví musí být dodržena. Kvalita našich produktů je garantována Obecnými podmínkami prodeje.  


