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Ulemper med Longlife oljer.

Hvis du har kjørt på Longlife olje, så burde du ta ned bunnpanna og rense silen etter QMI Innvendig
motorvask da følgende kan skje p.g.a. langtidsolje;
Det viser seg at bilfabrikantene som anbefaler bruken
av Longlife oljer (langtidsoljer, oljeskifte hver
30.000km) oppnår skattefordeler store nok til å kunne
med fordel håndtere de utgifter som oppstår etter
lange oljeskift intervaller. (Dette har med miljøet å
gjøre. Lengre intervaller skal spare miljøet!)
De som lager tilsetninger til smøreoljer sier at disse
tilsetningene ikke er 100 % aktive etter ca. 15.000
km., slik at under de siste 15.000 km. så blir det lagt
igjen store mengder avleiringer rundt omkring i
motoren, og motoren begynner å fuske. Det er
spesielt i ringsporene og ventilløfterene.
Når vi bruker QMI Innvendig motorvask så vil store
mengder av disse avleiringer frigjøres og komme ned
på bunnpanna. Avleiringer kan medføre at grovsilen
kan bli delvis tett, eller helt tett, slik at
oljesirkulasjonen kan stoppe opp, eller reduseres
kraftig, noe som vil være svært skadelig for motoren.
Grovsilen er på nyere biler bare på størrelsen av ca. en
gammel femøring. ( tidligere var størrelsen på
grovsilen som en liten håndflate)
Dette er et problem spesielt i den senere tid, da
mange av "godstoffene" som sinkdithiofosfat (et
antislitasje middel) har blitt kraftig redusert i nyere
motoroljer laget for biler med katalysator eller

partikkelfilter. (Da stoffer som fosfat, svovel og sink kan skape
problemer for filtrene.)
Biler som kjører på slike oljer, burde skifte olje hver 10.000 km
og behandle bilen med QMI Motorbehandling. (Som beskytter
mot slitasje og som gjør at motoren holder seg renere
Bildene du ser her er tatt fra en BMW som har kjørt på Longlife
olje
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