få den raskere i plan med....
Nordens mest solgte motorbehandling.

Produkter for hele båten
SuperPolish
SuperPolish m/Teflon
m/Teflon
Gir praktfull glans - Lett å polere ut for hånd - UV beskyttelse av lakk Reduserer drag - Brukes på vinduene - Superglatt overflate - Lett å holde ren
1. Vask kjøretøyet med et sterkt vaskemiddel, som eks.: QMI INNVENDIG MOTORVASK, skyll og
tørk overflaten. 2. Legg på QMI SUPER POLISH med Teflon med en myk klut og stryk den utover med
sirkulære bevegelser. Stryk middelet jevnt utover og overlapp hele tiden slik at overflaten blir
fullstendig dekket. Gni stoffet godt inn, slik at det får reagert fullstendig med overflaten. 3. La middelet
tørke (noen minutter) til det antar en gråhvit farge. Poler
deretter overflaten grundig med en tørr ren
poleringsklut. Eller bruk en poleringsmaskin. Varmen
fra poleringen aktiviserer spesielle bindemidler som
gir QMI SUPER POLISH med Teflon dens lange
holdbarhet og speilblanke overflate. (For ekstra glans,
23 x verdensmester MissBudweiser
gjenta med et ekstra strøk av polishen)
bruker SuperPolish på skroget

Innvendig
Innvendig Motorvask
Motorvask
Vannbasert, inneholder ikke diesel eller whitesprit, som er skadelig for
motoren - Frigjør fastlåste stempelringer og ventiler - Rengjør motoren
innvendig - gjør at bråkete ventiler blir stillere - Rengjør smørekanaler Mykgjør gummipakninger - Øker effekten - Innvendig motorvask vil klargjøre
"problem" motorer for QMI motorbehandling - Fjerner avleiringer i hydrauliske ventilløftere.
Bruksanvisning: 1: La motoren oppnå vanlig brukstemperatur. 2: Kutt av tuppen på korken ytters med 23mm. 3:QMI Innvendig motorvask tømmes sakte inn
i motoroljen gjennom hullet for peilepinnen, mens
motoren går på tomgang. Bruk 20% av vanlig
oljemengde. 4: La motoren gå på tomgang i 20 min.
for bensin og 40 min. for dieselmotorer. 5: Slå av
motoren og tapp ut oljen med en gang. Bytt filter, sett
tilbake bunnpluggen og hell i ny olje.

i

Slik er noen
motorer før vask

Vasket 30 minutter
med motorvask

Motorbehandling
Motorbehandling
Mindre støy og slitasje. Kjøligere og sprekere motor. Beskytter motor under
vinter-lagring. Mindre vibrasjoner og drivstofforbruk. Brukes på både diesel
og bensinmotorer.

4-takts

BRUKSANVISNING: 1. Tapp ut gammel olje og bytt filter. 2. Fyll i vanlig mengde motorolje, minus QMI
MOTOR-BEHANDLING. 3. Ryst QMI MOTORBEHANDLINGEN godt og hell den i motoroljen. Motoren
skal være kald. 4. Kjør båten med en gang i minst 60 min. (Når en kjører i 2 timer med litt høyt turtall
(over 2000 rpm) gir den tykkeste PTFEhinnen.) 5. Skift olje som vanlig i samsvar med fabrikantens
anbefaling. Husk å ha QMI MOTORBEHANDLING i motoren i minst 100 timer før neste oljeskifte.
6. Gjenta QMI BEHANDLING hver 500 timer. Motoren bør ha kjørt et oljeskift før behandlingen.
BLANDINGSFORHOLD: 20% QMI til 80% motorolje. 1 flaske (0,946 liter) vil behandle vanlige
båtmotorer med 5 liter motorolje. QMI oppfyller motorfabrikantens spesifikasjoner for oljen.

22 -- takts
takts motorbehandling
motorbehandling
SmÅ TO-TAKTS MOTORER: (Foreta behandlingen utendørs eller et sted med god ventilasjon.)
Motoren må være kald. Ta av luftfilter. Ryst beholderen med QMI godt. Start motoren. Tøm innholdet
sakte inn i luftinntaket på forgasseren, mens motoren går på lavt turtall. Bruk ca. 0,5 dl. per sylinder.
Kjør motoren til den slutter å ryke. Nå er motoren behandlet, og er klar for bruk.Tømmes innholdet for
raskt inn i luftinntaket kan motoren stoppe. Skulle det skje, så skru ut og rengjør tennpluggen. Sett
tennpluggen tilbake og tøm innholdet saktere inn, eller øk turtallet noe på motoren. Er det vanskelig å få
tømt middelet inn i luftinntaket på forgasseren, kan det være lettere når en bruker en slange og trakt.
N.B. QMI SMÅMOTORBEHANDLING MÅ IKKE BLANDES INN I BENSINEN, kun i oljen.
Andre produkter: Turborens, Oljelekkasjestopper, Radiatorrens, Radiatorbehandling,
Girbehandling, Hylsefett, Lakkrens, Hydraulikkbehandling, Kompressorbehandling. QMI PTFE
behandling er ikke en oljetilsetning, men en metallbehandling som varer i lang tid.

Drivstofforbedrer
Drivstofforbedrer
Smører ventiler, dyser og pumper. Mindre drivstofforbruk. Rengjør injektorer.
Motvirker utfelling. Reduserer skadelige utslipp. Dreper dieseldyr. Bedre
cetan og oktantall. Øker effekten. Stabiliserer drivstoffet under lagring.
På grunn av blyfri bensin, mindre svovel, høyere turtall, direkte innsprøytning og kompliserte forgassere, har det oppstått et stort behov for en effektiv drivstofforbedrer. QMI DRIVSTOFFORBEDRER har de egenskaper som skal til for å dekke disse behovene, som for deg betyr beskyttelse for
motoren, sparte penger, og ikke minst, mange timer med bekymringsløs bruk av båten din.
Bruksanvisning: Bruk 0,5dl. til 60 liter bensin og 1 dl til 60 liter diesel. 1 flaske på 1 liter er nok til 1200
liter bensin, eller 600 liter diesel. 5 liter DRIVSTOFFORBEDRER er tilstrekkelig for 6000 liter bensin
eller 3000 liter diesel.
(Tøm middelet i tanken før drivstoffet blir pumpet inn, det vil blande stoffene bedre. Bruk dobbel dose
de to første gangene middelet brukes. Det vil gjøre at systemet blir rengjort raskere for vann og
forurensninger.)

Les om kundeerfaringer på: www.qmi.no/fritidsbaater
QMI SCANDINAVIA-3050 Mjøndalen Telf.: 32877077

