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ГАЗОЛИНГИЙН ИНЖЕНЕРИЙН ЭРХ ЗҮЙ 
 
Boron-CLS-Bond® бүхий MotorSilk® бензин нэмэлт (MSGA) нь автомашины бензин бүх 
хөдөлгүүрүүдэд зориулагдсан нэмэлт юм. Энэхүү бүтээгдэхүүн нь хавхлагын хуримтлалыг цэвэрлэж, 
октаныг өсгөж, шаталтын хөндийн хуримтлал, инжекторын хошуу зэргийг цэвэрлэх, химийн идэвхтэй 
процессын ачаар бензинийг өндөр хэмжээнд сайжруулдаг. 
 
MotorSilk® Бензин Нэмэлт нь түлшний зарцуулалтыг бууруулдаг (октан өсгөх) нь түлшний хэмнэлт 
10% -иар нэмэгддэг, оролтын системийн хадгалалтыг хянах, клапангийн "тогших", "цохих" зэргийг 
багасгах, арилгах, улмаар тоосонцорын ялгарлыг бууруулдаг 
 
Бензин банкиндаа нэмэхэд MotorSilk® бензин нэмэлтийн борон дээр суурилсан бүрэлдэхүүн хэсгүүд 
нь бусад хэрэглээний нэгэн адил таны банк, шугам, инжекторуудад ижил бичил давхаргууд үүсгэдэг. 
Энэ процесс нь түлш, түлшний орчны чанарыг сайжруулж, микробын бохирдлыг бүрэн цэвэрлэж, 
исэлдэлт, зэврэлтээс урьдчилан сэргийлдэг. 
 
MotorSilk® нь хөдөлгүүрийн үр ашиг, урт наслалтыг дээшлүүлэхээс гадна хүрээлэн буй орчины эерэг 
нөлөөтэй. Энэ бол ISO 14064-2 процесст нийцсэн цорын ганц хөдөлгүүрийн эмчилгээ юм.  Хүлэмжийн 
хийг бууруулах зорилгоор  Канадын Стандартын Холбоо (CSA) ноос  шатсан түлшний шаталтын  
хэмжээг бууруулах замаар баталгаажуулалт хийсэн цорын ганц хөдөлгүүрийн нэмэлт юм. 
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АШИГЛАЛТ 
 
MotorSilk® Бензин Нэмэлтийг ямар ч бензинтэй хольж болох бөгөөд нэг литрийн багтаамжтай 473мл 
савтай нь 60 литрийн багтаамжтай савыг эмчлэхэд хангалттай (ердийн бензин савны хувьд ихэвчлэн 1: 
150). Нэг эмчилгээ нь замын нөхцөлөөс хамааран ихэвчлэн 8000 км орчим үргэлжилнэ. 
 
АЖИЛЛАГАА   
 
MotorSilk® Бензин Нэмэлт нь зөвхөн суудлын болон хөнгөн жинтэй ачааны автомашины бензин 
хөдөлгүүрт зориулагдсан. 
 
 
 
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД  
 
Lubricity (Falex B.O.T.D.) 195) — <.300 
Color ............................................ Clear to slight translucent 
Base Fluid .................................... Proprietary 
 Flash point .................................. 190oF (ccc)  
Viscosity ...................................... 32.6 - 40.0 SuS @ 100oF 
 D.O.T. ......................................... Hazard Class 2.1, Packing group II  
Marking......................................... None  
Hazardous substance../RQ …...... Not applicable  
Auto ignition temp ........................ >500oF / 260oC 
Vapor Pressure............................. (mm Hg.) 0.40  
Vapor Density .............................. (air=1) > 3 
 
 
САВЛАГАА 
 
Bottle……....16 oz  /   473 ml 
Pail………….35 lb  /   16.6 litre 
Drum………400 lb  / 189.3 litre 
Tote………2000 lb  / 946.0 litre 
 


