
Leiðbeiningar til notkunar á 
gírkassa og drif

CERAMIZER® byggir upp slitfleti gír
kassa og drifa og endurskapar slitfleti þess 
á milli tveggja málmhluta.
Rétt notkun á Ceramizer® skilar sér fljótt 
og vel í meira afli og minni eldsneytis
eyðslu. Titringur og hávaði minnka og 
líftími gírkassans lengist. Ceramizer® 
byggir upp slitfleti gírkassans á meðan 
hann er í notkun og án þess að taka 
þurfi neitt í sundur. Einnig lagar efnið 
samhröðunar eigin leika gírkassans, svo 
og aðra slitfleti hans. Skipting milli gíra 
verður mun auðveldari og þægilegri.
Málmríkt keramikið hefur eins  taka eigin
leika og þek ur alla núningsfleti gírkassans, 
einkum þá sem eru tærðir, og endur skapar 
þannig upprunalega áferð þeirra og 
minnkar allt viðnám. Efnið er því fljótt að 
borga sig upp í minna viðhaldi.
Ceramizer® stíflar ekki olíurör vegna 
þess hve agnir í efninu eru smáar. 
Ceramizer® hefur engin áhrif á gírolíuna, 
sem viðheldur smurhæfni sinni að fullu. 
Olían er hins vegar notuð til að flytja 
efnið um gírkassann og koma því fyrir á 
þeim stöðum þar sem mest er þörf fyrir 
það.

EFNISUPPLÝSINGAR 

1. Ceramizer® hentar fyrir allar tegund ir 
gírolía, beinskipta gírkassa, niður færslu
gíra og drif.

2. Ef notað er minna af Ceramizer® en 
ráðlagt er í neðangreindri töflu má reikna 
með minni árangri.

3. Ef notað er meira af Ceramizer® en 
ráðlagt er þá hefur það engar neikvæðar 
hliðarverkanir.

4. Keramikhúðin endist í allt að 100.000 
km akstur eða 2.000 vinnustundir.

5. Meðferð með Ceramizer® má endur
taka eins oft og þörf krefur.

6. Ceramizer hefur engin áhrif á olíuleka, 
gúmmí eða plast hluti í vélinni.

7. Ef spurningar vakna má hafa samband 
við sölubirgja: ceramizer@islandia.is

VARÚÐ
Notist ekki á sjálfskiptingar, gírkassa 
með LSD-kerfi eða svipuð kerfi.

Leiðbeiningar til notkunar á 
gírkassa og afturdrif

1. Keyrið nokkra kílómetra til að hita upp 
olíuna.

2. Drepið á vélinni.

3. Losið olíutappann á gírkassanum eða 
drifinu.

4. Sprautið efninu úr túpunni og passið að 
missa ekki olíu af kassanum eða drifinu.

5. Setjið olíutappann í.

6. Keyrið amk tíu km á innan við 90 km 
hraða og síðan 200 metra í bakkgír.

7. Ekki er mælt með olíuskiptum meðan 
efnið er að virka eða 1500 km. Eftir það 
er mælt með að skipta eftir hefbundnu 
olíuskiptum.

Fyrir frekari upplýsingar og fyrirspurnir...

www.ceramizer.isceramizer@islandia.is Cermaizer á Íslandi Bæklingur á vefsíðu Ceramizer á Íslandi

1. HITIÐ UPP GÍRKASSANN

4. KEYRIÐ BÍLINN 
200 METRA AFTURÁBAK

2. DREPIÐ Á VÉLINNI OG SETJIÐ
 CERAMIZER-EFNIÐ Í GÍROLÍUNA

3. KEYRIÐ BÍLINN 10 KM 

ATHUGASEMDIR:

1. Til að ná sem bestum árangri er vissara 
að kanna hvort teflon eða mólýbenefnum 
hafi nýlega verið bætt við gírolíuna. Ef 
svo er, þá er ráðlagt að fjarlægja þau fyrst.

2. Ef skemmdir eru á gírkassanum þá 
er nauð synlegt að laga þær áður en 
Ceramizer®efnið er sett á kassan.

Smurolíumagn í gírkassa 1–2 lítrar  2–5 lítrar 5–8 lítrar
Fjöldi skammta 1 skammtur 2 skammtar 3 skammtar


