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 Neste gang du tenker besparelse og beskyttelse
 for utstyr og motor ombord i din fiskebåt, 
 tenk Q M I...

QMI PTFE
QMI PTFE

QMI Scandinavia



           Mjøndalen,  4. oktober 2002       Thor Johansen, daglig leder

G  a  r  a  n  t  i

QMI garanterer at produktet gjør det 
som er annonsert. QMI garanterer 
også å betale for reparasjon, 
inkludert deler og arbeid, skulle QMI 
være ansvarlig at bruken av 
produktet forårsaker skade





Denne evalueringen av en laboratoriumtest på QMI PTFE viser at produktet ikke har en negativ 
virkning  på smøreoljen. I tillegg viser evalueringen at QMI PTFE gir under visse forhold en ekstra 
bonus i form av 88% reduksjon av slitasjen. Det blir påpekt at QMI PTFE filmen kan gi andre bonus i form av 88% reduksjon av slitasjen. Det blir påpekt at QMI PTFE filmen kan gi andre 
fordeler som økt effekt og mindre friksjonsvarme. 
Denne notat er skrevet av QMI Scandinavia. Hele evalueringen som består av 6 sider kan sendes til 
de som ønsker den.de som ønsker den.
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-Dette er eksepsjonelt og nesten ikke til
å tro. Tidligere lå vi på et gjennom-
snittlig forbruk på 25 liter ved tråling
etter reker. Nå er vi nede i 11-12 liter.
Vi kjører i dag med 1150 omdreininger
på motoren, mot før 1200-1300. Farten
er den samme, sier en meget fornøyd
reder Rasmussen på telefon fra rekefel-
tene på Egersund-banken.

Rederen kjørte først på innvendig
motorvask fra QMI for rengjøring av
motor før teflonbehandling. Han lot
motoren gå på tomgang i 20 minutter,
tappet av olje, skitt og væske og fylte
deretter på 30 liter Royal Purple hel-
syntetisk olje 15W30. Samtidig fikk
motoren innvendig QMI teflon metall-
behandling. Rasmussen hørte forskjell
på motorlyden med en gang etter
behandling med QMI. Den gikk både
mykere og finere, og  lukten fra moto-
ren var langt bedre. Tidligere var det
svært stram lukt fra motoren, forteller
rederen til Kystmagasinet.

QMI’s Drivstofforbedrers smø-
rende egenskaper fikk vekk den harde
metallyden fra dieselpumpen.

Rasmussen har kjørt full pakke fra
QMI, ikke bare på motoren men også
på gir og hydraulikksystemet om bord.
Hele denne pakken kostet 16.000-

17.000 kroner. Men rederen streker
under at det som har med motor og
drivstoffreduserende tiltak å gjøre, kos-
tet under 4.000. Han er meget fornøyd
med resultatene, både på motor, gir og
hydraulikk, som i dag fungerer prikk-
fritt og er uten lekkasjer. Han regner
ikke med at det vil gå lange tiden før
hele investeringen i stoff fra QMI er
tjent inn igjen. Etter tidligere års for-
bruk av drivstoff, så vil han etter
behandlingen spare ca. 250,000 kroner
i året. Rasmussen tror det er lurt å kjøre
full motorbehandling en gang hvert år.
Det er i alle fall hans råd etter de fan-
tastiske resultatene som er oppnådd.

Vi har snakket med daglig leder i
QMI Scandinavia, Thor Johansen, som
er meget fornøyd med resultatene som
er oppnådd om bord på reketråleren.

Han forteller at Rasmussen har brukt
seks liter innvendig motorvask, fem
liter motorbehandling, tre liter girbe-
handling og seks liter drivstoff forbe-
drer fra QMI til behandlingen av den
387 hk store Volvoen. Prisen for dette
ligger på 3.700 kroner, noe som ikke er
rare investeringen med tanke på resul-
tatene som er oppnådd på forbrukssi-
den. Det er også dokumentert at moto-
rens levetid øker med denne type
behandling.

QMI Scandinavia kan vise til godt
salg av sine produkter de siste årene.
Med dokumenterte resultater fra en
rekke brukere over hele verden, får det
amerikanske stoffet stadig flere til-
hengere. QMI motorbehandling gir
ikke bare redusert drivstofforbruk. I
gjennomsnitt viser behandlingene også
rundt 40 prosent reduksjon i smørolje-
forbruket. På saktegående totakts
motorer har sylindersmøringen blitt
satt ned med rundt 30 prosent, med
meget gode resultater. Det samme gjel-
der på slitasjesiden, får Kystmagasinet
opplyst hos Thor Johansen til slutt.

Halverte 
drivstofforbruket

Karstein Rasmussen har kjørt full innvendig motorbehandling med stoff fra QMI på
2001 årsmodell Volvo TAMD 122 A på 387 hk, fremdriftsmotor i reketråleren MS
Storm på 50 fot. Resultatene fra behandlingen er oppsiktsvekkende, og slik at rederen
og fiskeren selv hadde vanskelig for å tro det da resultatene kom. Men faktum er at driv-
stofforbruket under tråling er halvert etter behandlingen.



Takker tilsetningstoff
for berging av båt
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11. mai 1998
Det var tegn til dramatikk
når det plutselig oppsto full
maskinstans i lastebåten
“Nyvang” når den for noen
uker siden var under veis fra
Bergen til Rådal i Ryfylke.
Båten var tom for last og sto
høyt i sjøen. Det var kraftig
vind i området og kort av-
stand til land. Vindretnin-
gen var ugunstig og båten
drev raskt mot brenningene.
Maskinen var uten olje-
trykk, men mannskapet
hadde ikke noe valg. De
måtte starte opp igjen uten
olje på motoren, hvis de
skulle berge båten. Det gjor-
de de. Sammtidig prøvde de
å pumpe olje inn på motoren
og lyktes delvis med det.
  Det  holdt på å gå ille forlede
rtøyet “Nyvang” stoppet pluts

terk vind sør for Bergen. Mann
ljetrykk på motoren for å berg

                                          
Femten minutter senere var
båten brakt i sikkerhet.
Reder Kurt Einarsen takker
det at det gikk så bra og
motoren  ikke ble ødelagt,
det faktum at den var
behandlet med et stoff som
kalles QMI PTFE. Dette
stoffet blir tilsatt smøreoljen
i motoren for å forhindre
friksjon mellom maskin-
overflatene. “Jeg er er sikker
på at dette reddet motoren.
Egentlig skulle vi ikke
engang klart å starte opp
maskinen uten oljetrykk
men takket være dette stoffet
så gikk det og vi fikk berget
fartøyet, sier han.

_______________________
        Av Magnus Thor Hafsteinsson
n når hovedmotoren til laste-
elig når båten var på seiling i
skapet måtte starte opp uten

e fartøyet fra å drive på land.
                                     ARKIVFOTO





29.05.02       Behandlinger med QMI PTFE metallbehandling blir anbefalt av en rekke brukere

                Noen eksempler på behandlinger av skipsmotorer og oljeletingsutstyr.

QMI har behandlet en rekke båtmotorer og har i siste tid levert motorbehandlinger til flere større
skipsmotorer og vi kan vise til noen av båtene som er behandlet:

M/T SIMONA, Hansen & Tangen. Behandlet Hovedmotor og 4 hjelpemotorer. 200 liter  QMI
Motorbehandling for hovedmotor 7000 hk. (Deutz), 4 liter QMI Motorbehandling for hver hjelpemotor
(Cummins). Gjentatt  behandlingen etter  7 måneder med 1/3 av QMI PTFE Metallbehandling.

M/T  OSCONA, Hansen & Tangen. 3500 hk. Behandlet hovedmotor  og hjelpemotorer  med
QMI Motorbehandling. Behandlet hydraulikkanlegg og kompressorer.

M/V GEN. CABAT, MAK motor, 6000 hk., Jebsens Ship Management (Bergen) AS, behandlet
hovedmotor med 30 liter QMI Universalfett og 125 liter QMI Motorbehandling. Resultat: Lavere
temperatur på eksossiden. Motoren går stillere.

M/V “SEA PRIDE”  36000 bt, behandlet med QMI Metallbehandling Kawasaki  hovedmotor,
12.000 HK, 1500 liters slagvolum,  hovedmotorgir (4000 liter oljevolum), 3 hjelpe- motorer,  turboen
på  hovedmotor og luftkjølere på hovedmotor. Rederi: WESNAV AS, Haakon VIIs gt 1,  0161 Oslo.
Behandlet I China i Juni, 99, etter full motor overhaling. Effektøkningene på motorene var ca. 10%,
smøroljeforbruket per døgn gikk ned fra 200 liter til 160 liter. (20%) Etter over 10.000 timers gange
ble motoren åpnet og inspeksjonen viste en uvanlig ren motor og målinger av sylinderforingene viste
nesten ingen slitasje.

M/V “TAKAYAMA” Barber Ship Management, 36000 bt, behandlet med 500 liter QMI
Metallbehandling Kawasaki Man  hovedmotor, 12.000 HK, 1500 liters slagvolum,  hovedmotorgir
(4000 liter oljevolum), Januar 2001. Smøreoljeforbruket gikk kraftig ned med 70% og drivstoff-forbruk
med ca. 2%. Det ble også behandlet 2 hj.motorer ombord Etter 1 år så var gjennomsnittelig
besparelse i smøreolje 245 liter i døgnet. I februar 2002 ble motoren behandlet på nytt med 200 liter
QMI Metallbehandling.

M/V “AURORA” Barber Ship Management,  225 liter QMI Metallbehandling for Pilstick
hovedmotor.

M/V PETER WESSEL, Larvik Line behandlet kamakslene på 4 hovedmotorer  
29.5.96.(Gøtaverken) med 200 liter QMI Motorbehandling ( 50 liter til hvert kamakselsystem)  Totalt
29.000 hk. Gjentatt behandling 13.05.97, Denne gang med 100 liter QMI Motorbehandling for
kamakselsystemet. Resultat: Slitasjen på kamakselene er redusert med 78%. Hydrauliske
ventilløftere holdere seg renere. M/S Peter Wessel behandlet 4 hovedmototorer B&W 8K45 6UC, 3
hjelpemotorer  NOAB F212V-3750 og 1 B&W 8L28/32A QMI Motorbehandling  med 1700 liter ble
utført 24. April 1998.  15.oktober 1998 var behandlingen av sylinderene på alle hovedmotorene til
M/S Peter Wessel behandlet med 1.000 liter QMI Motorbehandling 

M/S MARTIN SENIOR, 6718 DEKNEPOLLEN,  MÅLØY SILDEOLJEFABRIKK
,Caterpillarmotor  360 hester. Resultat: Maskinsjefen kjente ikke igjen motoren. Mye bedre effekt.
M/S VICTORIA,  A/S Turisttrafikk, Skien, hovedmotor, 

M/S HENRIK IBSEN, A/S Turisttrafikk, Skien , hovedmotor.
            M/V “BLACK WATCH” P/R Ganger Rolf/Bonheur,  Behandlet lagerskåler hovedmotor. 

M/F HULDRA, Hovedmotor: ALPHA  BURMEISTER & WAIN, BUNDEFJORD
DAMPSKIPSSELSKAP: 30 liter QMI MOTOR BEHANDLING Resultat: Stillere gange. 20.11.98, 

M/S FONNTIND, Gullfonn Ship Mangement:, 1600 hk Caterpillar. Behandlet alle
hjelpemotorer, hovedmoter, gir,  etc. Merket at hovedmotor øket hastighet på tomgang og at
eksostemperaturen gikk ned med 5%. smøreoljen på motorene holdt seg renere. 

M/S SAVA STAR,  1600hk Bergen Diesel, smøreoljeforbruket gikk ned med ca. 40%.
Behandlet hydraulikkanlegg (1000 liter) og trykket på den ene hydraulikkpumpen  økte fra 250kg til
350kg, alle hjelpemotorer og hovedmotor samt diverse utstyr. 

M/V BRYTEREN, Bukser og Bjergning, Sandvika 2 hovedmotorer Ruston, 1200 hk. 
M/F JACOBINE, Bilferjen Drøbak-Hurum. Noab Semi Diesel hovedmotor. Motorbehandling og

Drivstoff-forbedrer.
M/S “ FJORDDRONNINGEN” hurtigbåt, Troms Fylke Dampskipsselskap, Hovedmotor MTU,

22 liter slagvolum, behandlet Februar, 1999. Servo gir og hovedmotor nummer 2 behandlet 1.7.99.
Reslutat: Smøreoljeforbruket gått ned med ca. 40% og oljen holder seg renere lengre.M/S LADY
ELISABETT, M/S LADY ANNE, behandlet hovedmotoer med QMI Innvendig motorvask og
Motorbehandling, eier: Norway Fjordcruise A/S, 6861 Leikanger M/T “NAVION VIKING” Rasmussen
Maritime Services AS, Kr.sand, behandlet 1 sylinder i hovedmotor. Måløy Marine Service AS, 6718



Deknepollen behandlet tråler med 12 liter QMI Innvendig Motorvask, 12 liter QMI Metallbehandling og
12 liter QMI Drivstoff-forbedrer. M/S “Aurlandsfjord” M/S “Aurlandsfjord II” behandlet
hovedmotorer med QMI Metallbehandling M/F DRONNNGEN,  M/F HULDRA, M/F SMØRBUKK,  alle
Nesodden Bundefjord Fergene. M/F ULLENSVANG, HSD, Bergen,  M/F GULEN,  Fylkesbåtane,
Bergen. Kystverkets M/S VILLA, behandlet hjelpemotor. Behandlingen holdt i 6000 timer. M/S
“WEST MASTER” hjelpemotor MWM 8syl. 230hk. Vestland Rederi as, Sauda  M/F HELGØY, TFDS,
Tromsø. M/S POLARBULK, Falkeid Shipping,  5 hjelpemotorer: Volvo Penta MD 100G og Md
100DHC,  2 stk. MTU OM 360 og 1 stk MTU OM 352, S/S CHRISTIAN RADICH, 1 Deutz
hjelpemotor. Hjelpemotorene på WESTNAV AS, følgende båter ble behandlet I August/September
1999: M/V SOLVEIG, M/V G AND C PARANA sparte i overkant av 72% med smøreolje og 12%
drivstoff, M/V HEDDA, sparte 50% smørolje M/V FEDERAL VIBEKE økte effekten,  M/V
FEDERAL OSLO, M/V “SEA PRIDE”M/V   M/T “SALLY STOVE”  M/T “ALETTE STOVE”. M/V
“BLACK WATCH” Wartsila hjelpemotor. Minsket drivstofforbruket med 5%, etter behandlingen med
40 liter QMI, Fred Olsen Cruiseline. M/T Polysaga, RASMUSSEN MARITIME SERVICES,
Kristiansand, behandlet hjelpemotor med 50 liter QMI Innvendig Motorvask og 25 liter QMI
MetallbehandlingFølgende båter har blitt behandlet med QMI Kompressorbehandling og QMI  
Universalfett:   M/V “BERGE ARROW” Bergesen DY Shipping ASA, 80 liter Innvendig Motorvask
og 40 liter QMI Metallbehandling av Sultzer. Effekten økte med ca. 15%.  M/V “Atlantic Prestige” V
Ships Norway, Oslo 30 liter QMI Metallbehandling.   M/V “SOMEN”,  Barber Ship Management,
YANMAR 550HK 40 liter QMI Metallbehandling og 80 liter Innvendig motorvask.  Rogaland
Trafikkselskap behandlet 2 stk  Mitshubitsu hjelpemotorer på hver 300hk. M/S “FENSFJORD”  
Fonnes Management, Fonnes  25 liter QMI Metallbehandling for Caterpillar hovedmotor. M/V “
HØEGH MISTRAL” 01.06.01 LEIF HØEGH & CO. SHIPPING AS, Oslo, Behandlet 1 hjelpemotor
med 40 liter Innvendig motorvask og 25 liter QMI Motorbehandling. Gjentok behandlingen etter 5000
timer med 1/3 av første behandling. M/V “BERGE EAGLE” BERGESEN DY ASA, OSLO 35 liter QMI
Motorbehandling. M/V “WANI SWAN”  WANI- NORSE MANAGEMENT A/S, OSLO, 25 liter  QMI
Motorbehandling for hjelpemotor. M/V “TAGUS”,  Barber Ship Management, Oslo hjelpemotor, 60
liter QMI Metallbehandling og 20 liter Innvendig motorvask.  M/V “TRINIDAD” Barber Ship
Management, Oslo 15.01.01 2 hjelpemotorer, 100 liter QMI Metallbehandling og 150 liter Innvendig
motorvask.

Behandlinger på hovedmotorer og hjelpemotorer utført av Maritim Teknikk, 5542 Karmsund: 
M/S  NYVANG, 800 hestekrefters motor. QMI behandlingen reddet båt fra havari. Ny behandling
foretatt Januar 1999., på alle hjelpemotorer og hovedmotor.EINARSEN SHIPPING, Karmøy.M/S
GARDSEA, MAK 8mu 452AK (HK1252/375 o/min) Vestlands Rederi A/S, 4200 Sauda. M/S
GARDWIND, foretatt 15.08.99. MAK 8mu 452AK (HK1600/375 o/min) brukte 100 liter Innvendig
Motorvask og 80 liter Motorbehandling., Friborg Management, 4251 Kopervik, M/S GUARD BALTIC,  
1200 hk. hovedmotor, Industri Diesel SDH HDN, Tananger Offshore,  4056 Tananger, Renere motor.
M/S FRIHAV, NOAB 1320hk. Type F26R Slagvolum 88,2 liter. Behandlet med 80 liter Innvendig
Motorvask og 25 liter Motorbehandling. Frihavn A/S, 4251 Kopervik., På  M/S Frihav gikk
smøreoljeforbruket pr. døgn ned fra 35 liter til 20 liter, d.v.s. 43%, Drivstoff-forbruket gikk også ned
ifølge rederiet. M/S SKUDE JURA,  M/S SKUDE PIONEER.  Skude Offshore as, 4251
Kopervik, M/T “WEST STREAM” Vestland Rederi AS, Sauda. Bergen Diesel KMV 12/16, 3 Volvo
Penta 120.  Etterbehandlet den 24.03.01 med 6 liter QMI Metallbehandling M/S “SOLSKJÆR” B. S.
Økonomi, Kongens gt. 16,  6000 Ålesund. Hovedmotor: Mak 6M451 AK. 1100 hk.  P.g.a. at  feil
smøreolje var blitt installert ble hovedmotor og hjelpemotoer vasket med 100 liter QMI Innvendig
motorvask, og deretter behandlet med 65 liter QMI Motorbehandling. M/S GRINNA, Mikkal
Myklebusthaug Rederi AS, 5153 FONNES, Caterpillar type 360, 2000 hk, 750 o/min, behandlet med  
100 liter Innvendig motorvask og 33 liter Motorbehandling.  Behandlingen frigjorde fastbrente
stempelringer og rengjorde motoren og holder den nå ren og effektiv.25/7/98 M/S MERCANTOR,
M/S SJØFART, M/S“POLARBULK”, Alfa 23 Lu 1240 hk. hovedmotor, Falkeid Management, 6425
Finnøy, Penere gange. Smøreoljeforbruket redusert med ca. 30%. 1 års besparelse ca. kr. 27.000,00
M/S Polarbulk ble gjenbehandlet 25.7.99 Hjelpemotorene ombord i M/S HAVGLANS,  M/T WEST
MASTER.  15.11.99 M/V STAR TRADER, Alendal Rederi AS, Haugesund, Bergen Diesel 2000
hk/750 o/min Type KVM 12) 110 liter Innvendig motorvask 75 liter Motorbehandling   30.11.99 M/T
WEST TRADER ,   30.11.99 M/T SOUTH TRADER, Alendal Rederi AS, Haugesund,   begge båter
med S.E.M.T. Pielstick hovedmotorer m/separat kamakselsystem ble QMI behandlet med 207 liter til
hver hovedmotor og 50 liter til hvert kamakselsystem.    09.12.99 M/S “FRISNES”, AS FRISNES,
4251 Kopervik, MaK 6m 282 AK 900 HK/900 o/min. 90 liter Innvendig motorvask. 30 liter
Metallbehandling. Etterbehandlet  den 04.03.01 med 15 liter QMI Metallbehandling og 15 liter
Girbehanbdling for Liaaen Gear hovedmotor. M/V “GEO SEARCHER”, Eidesvik As, 5443 Bømlo 1



stk GM Detroit hjelpemotor behandlet med 15 liter Innvendig motorvask og 10 liter QMI Motorbe-.
handling 2 stk Caterpillar 308 behandlet med 4liter QMI Motorbehandling hver.   M/V “Viking Queen”
Eidesvik As, 5443 Bømlo, SB kran behandlet 750 liter hydaulikksystem med 60 liter (8%) QMI
Hydrauikkbehandling.   M/S “HAASTEIN” 35 liter QMI Motorbehandling   M/S “NORMAND
PROSPER” 120 liter Innvendig Motorvask 23 liter QMI Metallbehandling.     M/T “VIKSTRAUM”   20
liter QMI Metallbehandling for sylindersmøringen, Seagull Marine Management,  4299 Avaldsnes.       
                                      

Fartøyer for Seismiske undersøkelser:
            PGS, Lysaker: 

M/V “ORIENT EXPLORER”, M/V “RAMFORD EXPLORER”,  
M/V “OCEAN EXPLORER”,   M/V “NORDIC EXPLORER” , 
M/V “ATLANTIC EXPLORER”, M/V “PGS  EXPLORER”,  
M/V “AMERICAN EXPLORER “ M/V “RAMFORD CHALLENGER”, 
R/V “GEO PACIFIC. Fugro Geoteam AS, 0701 Oslo, behandler alle seismiske kanoner med

QMI Universalfett (totalt 140kg.) Gjentatt behandlingen den 1.11.00  Gjentatt behandlingen 1.06.01
                                                              Oljeplattformer:
TRANSOCEAN DRILLING,  (Procon) Gullfaks “C” plattform. QMI Universalfett brukt i washpipe.
Brukt fettet  over 6 år,.   Oddfjell Drilling: “Deepsea Trym” AS   bruker  QMI Universalfett. 
“Borgland Dolphin” c/o Dolphin AS, 1098 Tananger bruker QMI Universalfett på washpipe.
“Borgila Dolphin” c/o Dolphin AS, 1098 Tananger bruker QMI Universalfett på washpipe, og på alle
smørepunkter ombord på plattformen, samt oljeseparatoren inkludert platene. ( Den holder seg mye
lenger renere)  “Borgland Dolphin” behandlet et 4000 liters hydraulikk anlegg med 200 liter QMI,
etter 1 time gikk amper behoved ned med 20% på denne ene hydraulikkmotoren og på den andre
gikk den ned med 10%. Hver motor drar rundt 100 amp.  SIRI PLATFORMEN, Danmark  Statoil
behandlet vanninnjeksonspumper med  50 liter QMI motorbehandling.  Tidligere røk pumpelagerene
etter 6 mndr. Da den QMI behandlede pumpen holdt 3 ganger så lenge, ble også pumpe nr. 2
behandlet med 50 liter QMI PTFE metallbehandling. Gullfaks A bruker QMI Kjølesystemrens og
behandling. Bruker QMI fett på alle vifter på boligkvarteret og noen ventilerspindler. STATOIL
Gullfaks A 04.12.01 kjøper inn for lagerføring: QMI Universalfett, QMI Girbehandling, QMI
Hydraulikkbehandling, QMI Luftverktøybehandling og QMI Kompressorbehandling.
                                                                                 
                                                                    Hydraulikk:
M/V “ATLANTIC VIKING”,  hydraulikkanlegg,  GLOBALDONG NAM, VESTNOT, 6710
RAUDEBERG, M/S “VESTKAPP”, hydraulikkanlegg, Resultat: Det kan ikke lenger høres på “broen”
at sidepropellene slår seg inn. Hensikten med behandlingen ble oppnådd. M/S “HAVGLANS” Rederi
J. Fjeldstad, Tjeldstø, Behandling av hydraulikkanlegg p.g.a. av høy støy.  Behandlet generatorer
ombord I hurtigruten  M/S “RICHARD WITH”    25.1.99. M/S  “PRINSESSE RAGNHILD”, Color Line
Marine AS, behandling av hydraulikk på heiser og kjørebroer. Måløy verft behandlet hydraulikk for
produksjonsutstyr på tråler med 75 liter QMI. M/V “GEO SEARCHER”, Eidesvik As, 5443 Bømlo
behandlet hydraulisk thruster, med 30 liter (8%) QMI Hydraulikkbehandling. M/V “Viking Queen”
Eidesvik As, 5443 Bømlo, SB kran behandlet 750 liter hydaulikksystem med 60 liter (8%) QMI
Hydrauikkbehandling “Borgland Dolphin” behandlet et 4000 liters hydraulikk anlegg med 200 liter
QMI, etter 1 time gikk amper behoved ned med 20% på denne ene hydraulikkmotoren og på den
andre gikk den ned med 10%. Hver motor drar rundt 100 amp.  M/V “ALSTERN”  Barber Ship
Management, behandlet 2 lossekraner med 25 liter QMI Hydraulikkbehandling.   M/V “IGLOO TOR”
BERGESEN DY ASA, OSLO  140 liter QMI Hydraulikkbehandling for lossesystem 09.04.01   
11.04.01 M/V “SKAGERN” Barber Ship Management, Behandlet lossekraner med 90 liter QMI
Hydrauikkbehandling. M/V “BERGE EAGLE” BERGESEN DY ASA, OSLO 35 liter QMI
Hydrauikkbehandling for lossekraner.  M/V “BERGE ARROW”  BERGESEN DY ASA, OSLO  25  
QMI Hydrauikkbehandling for lossesystem. 19.04.01  M/V “BERGE SWORD” BERGESEN DY ASA,
OSLO 19.04.01 35 liter QMI Hydrauikkbehandling for lossekraner.   M/V “WANI SWAN”  WANI-
NORSE MANAGEMENT A/S, OSLO, 70 liter  QMI Hydrauikkbehandling for lossesystem.    B/F
“SMØLA”  MRF, Molde, 20 liter QMI Hydraulikkbehandling. M/V “TARONGA” Barber Ship
Management, 16.09.01 Behandlet transport bro, med 200 liter QMI Hydrauikkbehandling. Lastebroen
hever seg mye raskere enn før: 7 min. mot 13 min. før behandlingen. M/V “BERGE SPIRIT”
BERGESEN DY ASA, OSLO 04.12.01 35 liter QMI Hydrauikkbehandling for nødbrannpumpe.  M/V
“BERGE EAGLE” BERGESEN DY ASA, OSLO 10.05 behandlet styremaskinen med 30 liter
hydraulikk og 18 liter lekkasjestopper.                                                                                                     
             



QMI INNVENDIG MOTORVASK

BRUKSANVISNING:

..... kraftig rengjører.

KODE
0004
0044

STØRRELSE

1 liter 12 stk/esken

5 liter 5 stk/esken

BESKRIVELSE:

QMI INNVENDIG MOTORVASK er et unikt vannbasert 
motor rengjørings / skyllemiddel som inneholder 
tensider som er "motor- vennlig."  Den har smøremidler 
i seg, slik at motoren blir smurt under behandlingen. 
Dens unike sammensetning gjør at pakninger av 
gummi og kunststoffer blir fornyet og mykgjorte. 
(Inneholder ikke sterke løsemidler som bryter ned 
smøreeffekten og angriper forseglinger og pakninger 
og gjør dem sprø.) Den kraftige rengjørende effekten i 
QMI INNVENDIG MOTORVASK rengjør og oppløser 
avleiringer, karbon, tjære og andre forurensninger fra 
metalloverflater. Er spesielt laget for bruk I maritime 
dieselmotorer.

FORDELER:

ADVARSEL: SKULLE MIDDELET KOMME I KONTAKT 
MED ØYNE, SKYLL STRAKS I 15 MINUTTER MED 
VANN OG KONTAKT LEGE.  VED INNTAK DRIKK 
STORE MENGDER VANN OG TILKALL MEDISINSK 
HJELP.

SOM UNIVERSAL VASK:

QMI INNVENDIG MOTORVASK kan også brukes 

som en universalrens som er meget effektiv ved 

vasking av oljete og forurensede metall og 

plastoverflater. Tynn ut etter behov. Sprøyt 

middelet på, bruk en børste og bearbeid 

overflaten, skyll deretter med vann. Kan brukes 

på alle typer metaller inkludert kadmium, sink og 

andre ikke-jernholdige metaller. Er biologisk 

nedbrytbart og inneholder ikke fritt kaustikk. Er 

superkonsentrert. Blandes med vann. Kan 

brukes på de fleste rengjørings områder der en 

sterk tensid behøves.

1:La motoren oppnå vanlig  brukstemperatur.
2: QMI INNVENDIG-MOTORVASK  tømmes   
sakte inn i motoroljen mens motoren  går på 
tomgang.  (Se blandingsforhold neste avsnitt*)
3: La motoren gå på tomgang i 20-40 minutter.
4: Slå av motoren og tapp ut oljen med en gang.
Skift eller rengjør oljefiltrene.
Der hvor det er et stort oljereservoir, kan 
oljemengden tappes ned til det laveste sikre nivå.

20% QMI INNVENDIG MOTORVASK til 80% 

oljekapasitet. 

NB.: Motoren skal gå, når en sakte heller i QMI 

INNVENDIG MOTORVASK.

*BLANDINGSFORHOLD:

   BLANDINGSFORHOLD I RENGJØRINGS OPPGAVE 
Første gangs rengjøring av sterkt skitne
og oljete overflater ( betong, etc.)             1 til 2  /   1 til 5
Avfetting av motorer, gearbokser, 
Maskiner, separatorer etc.                         1 til 5 /  1 til 10
Vanlig rengjøring                                        1 til 10 /   1 til 15
Lett rengjøring                                            1 til 30  /  1 til 50
Vinduer                                                       1 tesje til 1 liter
Høytrykksvasking, steamrens                            1 til 8

-VANNBASERT, INNEHOLDER IKKE DIESEL OG WHITESPRIT

-FRIGJØR FASTLÅSTE STEMPELRINGER OG VENTILER

- RENGJØR MOTOREN INNVENDIG

- GJØR AT BRÅKETE VENTILER BLIR STILLERE

- RENGJØR SMØREKANALER

-RENGJØR OLJEKJØLERE

- MYKGJØR GUMMIPAKNINGER

- ØKER EFFEKTEN

-INNVENDIG MOTORVASK VIL KLARGJØRE "PROBLEM"    

   MOTORER  FOR  QMI METALLBEHANDLING

Maritime
  DIESELMOTORER
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Volvo Penta Dieselmotor før innvendig motorvask

Vasket 30 minutter med konkurerende vask Vasket 30 minutter med QMI Innvendig motorvask

Slik er noen
motorer før vask

Med QMI PTFE
Metallbehandling
holder motoren seg ren



- Minsker drivstofforbruk

- Beskytter mot korrosjon

- Reduserer støy

- Motoren starter lettere

- Øker salgsverdien

- Gir flere hestekrefter

QMI METALL-BEHANDLING
med  POLYMER ..." For motorer
"Det glatteste stoff man kjenner til"

PTFE

Oppfyller motorfabrikantenes garantispesifikasjoner

.... og DL-7000

Fordeler:

BRUKSANVISNING:

QMI METALL-BEHANDLING  får PTFE polymerer til å reagere med 
friksjons-overflatene. PTFE polymer er beskrevet i "Guiness Book of 
World Records" som det glatteste stoff man kjenner til: "Som våt is mot 
våt is."

QMI PTFE er  et produkt som på en unik måte forener 0.2 mikron 
PTFE par t ik ler  med spesie l le  meta l l -b indemid ler  og 
rengjøringstensider, oppløst i en blanding av smøreoljer.  Under 
behandlingen  vil QMI PTFE  partikler bli dratt ut av oljen og vil feste 
seg i  mikroskopiske porer i metallet. De spesielle metall- 
bindemidlene vil “sveise” PTFE på metall overflaten. Så istedenfor 
metall mot metall, blir det PTFE mot PTFE. Jo høyere trykk, desto 
glattere blir QMI METALL-BEHANDLINGEN. Som våt is, mot våt is. 
Denne mikrotynne metall-behandling, (1-1,5 mikron) vil ikke påvirke 
kritiske toleranser i motoren.         

QMI's PTFE polymerer blir permanent "sveiset" og er kjemisk 
upåvirkelig. Kun mekanisk sliping eller den slitasje som forårsakes av 
forurenset olje, vil kunne fjerne denne beskyttelsen. QMI 
behandlingen beskytter mot syrer, og andre “avfallstoffer” som 
produseres I en forbrenningsmotor. Det medvirker  til  å holde motoren 
ren.(Eks.: Teflon I stekepannen) Belegget  varer vanligvis ca. 3000 
timer I hurtiggående motorer, ca. 4000 timer I medium 
hastighetsmotorer, ca. 5000 timer I saktegående motorer. 
Holdbarheten kan variere etter forholdene I motoren, kvaliteten på 
oljen etc.

QMI METALL-BEHANDLING er en engangsbehandling, 
som ikke skal brukes ved hvert oljeskift.

..... langtids beskyttelse

- Reduserer friksjon og slitasje

- Reduserer friksjonsvarme

- Oljen holder lengre

- Reduserer vedlikehold

- Mindre vibrasjoner

- Øker driftstid

KODE
0001
0011

STØRRELSE

1 liter 12 stk/esken

5 lit. 5 stk/esken

QMI er en teknologibedrift som har som formål  å produsere og 
utvikle avanserte PTFE polymer behandlinger. QMI forsyner  det 
maritime skipsmotormarkedet med PTFE polymerer som er av 
høyeste kvalitet Det har blitt testet og brukt av en rekke offentlige 
institusjoner og redere både I Norge og utland. Vi har bevist at 
vårt produkt kan spare kunden for store beløp. Behandlingen 
som kan gjøres av kunden selv, eller av våre fagfolk, garanteres 
mot skader av motor og utstyr. Flere hundre maritime motorer har 
blitt behandlet , både saktegående, medium speed, og 
hurtiggående motorer. Vi yter teknisk og faglig hjelp ved 
behandling av motorer. 

ANVENDELSESOMRÅDER:

BESKRIVELSE:

SPESIFIKASJONER*:
SAE No.                                                                        30
Pour Point                                                                   -18C
Flammepunkt (Open cup)                                         +218C
Base tall                                                                         8,5
API SERVICE KLASSIFIKASJON          SF, SG, CE, CD-ll
Militær spesifikasjon             MIL-L-2104 E, MIL-L-46152D

*Spesifikasjonene gjelder oljen PTFE polymerene er blandet i, og kan 
variere noe.

1.  Fyll på 3 liter QMI MOTORBEHANDLING til hver 10 liter slagvolum.  2. Fyll på 
motoren  gjennom oljefilteret,  reserveoljepumpen, eller I oljesumpen. 3. På 
motorer med sylindersmøring, bruk  ca. 5liter QMI Metallbehandling for hver 
sylinder og gjenta hver 1000 timer. Sett apparatene på maksimal mengde. Sjekk 
exhaust receiveren angående justering av mengden av sylinderoljen. På  
hurtiggående motorer gjentas behandlingen hver 3000 timer. En motor kan ikke 
overbehandles. Oljeprøver vil vise når neste behandling skal gjøres.

For alle typer forbrenningsmotorer, inkludert  bensin, 
diesel, tungolje,  og gassdrevne motorer. 

QMI Motorbehandling når motoren tas opp:

QMI Universalfett smøres som et tynt lag med kost på alle tilgjengelige 
friksjonsoverflater. Vær spesielt nøye øverst i sylinderne og smør også inn 
ventiloverflatene, over og under hvis mulig. Der hvor stempelet er tilgjengelig 
smøres det spesielt godt inn i stempelringssporene og på stempelringoverflater. 
Etter påføring av et tynt lag med QMI Universalfett strykes det på (bruk kost) et 
tykt lag som mulig (så det renner) med QMI Metall-behandling. (Husk å ryste 
beholderen godt før bruk, slik at PTFE blir blandet ut i oljen.) Når motoren skal 
startes bland 50/50 QMI Metall-behandling med vanlig smøreolje og tilsett 
resterende mengde QMI Metall-behandling gjennom smøreapparatene. (Sett 
oljeaplikatorene på maksimum påføring under behandlingen.) Er det ikke 
smøreapparater så tilsett konsentrert QMI Metall-behandling direkte inn i 
oljefilteret.

2) POLYMERENE
EKSPANDERER NÅR
MOTOEN VARMES

PTFE POLYMERER

Illustrasjon på hvordan QMI PTFE behandling virker
i motoren i sterkt forstørret gjengivelse.

QMI's PTFE polymerer ekspanderer, plastifiseres og reagerer
i porene på metalloverflaten. Denne prosess gir en ny dimensjon

til friksjonsreduserende overflater.

Sylinder Sylinder Sylinder

Stempel Stempel Stempel

(1) Kald motor (3) Behandlet motor

Olje

Maritime
  DIESELMOTORER

Reduksjon I skadelige avgasser!
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.....sterkt konsentrertBESKRIVELSE & FORDELER
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QMI Dieselforbedrer kombinerer en mengde 
fordeler i en konsentrert forpakning.  QMI QMI 
Diesel forbedrer  gir deg 7 distinkte fordeler:
 
1. KONDENSFJERNING.  QMI gjør  at vann binder 
seg kjemisk til drivstoffet og blir fjernet  gjennom 
forbrenningen. Inneholder ikke alkohol.*  
      *Isopropanol som er vanlig  i  kondensfjernere, 
er skadelig for motoren.                                                                           

2. RENGJØR øvre del av sylinder, ventiler og øvre 
stempelring 

3.SM RER dieselpumpen, øvre del av sylinder, 
ventiler og øvre stempelring. Beskytter og forlenger 
brukstiden på utsatte deler.
 
4. ØKER  CETANEN  i diesel 

5.ØKER FORBRENNINGSEFFEKTEN, slik at 
dieselen gir større kraft, holder lengre og gir mindre 
forurensende utslipp.(Som vist i analyse av 
eksosen) 

6.VIRKER SOM KATALYSATORFORSTERKER 
ved å medvirke til en mer fullstendig forbrenning.

7. Fjerner dieseldyr ved å ødelegge deres 
livsgrunnlag. 

Ø

TANK

PUMPE

KATA-
LYSATOR

EKSOS
SYSTEM

Caterpillar's råd i forbindelse med 
drivstofftilsetninger:
I det siste har drivstoff med lavt svovelinnhold 
gitt utslag av dårlig smøreevne.

Den prosess som brukes for å fjerne svovel fra 
drivstoff, en såkalt hydrobehandling, forårsaket 
også at andre elementer i drivstoffet som gav 
smøreffekt ble eliminert. 

Motorens drivstoffsystem er nå mindre toleran 
te mot vann og forurensninger siden smøre 
effekten i drivstoffet er redusert.

Drivstoff som ikke oppfyller spesifikasjonens 
minimumskrav på smøreeffekt, har behov for 
drivstofftilsetninger. 

Det bør imidlertid utvises forsiktighet, da noen 
tilsetninger kan lage avleiringer i drivstoffets 
innsprøytningssystem. 

KODE

0105

STØRRELSE

5 lit. 5 stk/esken

1025 25 liters kanne

1207 207,9 liters fat

QMI Dieselforbedrer

BÅT
INDUSTRI

&

BRUKSANVISNING:

ANVENDELSESOMRÅDER:

Drivstoff-tank og rørsystemer 
Drivstoffpumpe, forgasser, injektorer 

 eksossystem og katalysator 

RENGJØR OG BESKYTTER

For  a l le  typer  d iese l ,  para f in  og  
forbrenningsoljer som er brukt som drivstoff 
for motorer eller varmeanlegg.

Bruk 1 liter til 500 til 1.000 liter diesel. 5 liter 
DRIVSTOFFORBEDRER er tilstrekkelig for opp 
til 5.000 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.)



- Minsker drivstofforbruk

- Beskytter mot korrosjon

- Reduserer støy

- Mindre vibrasjoner

- Øker salgsverdien

- Gir flere hestekrefter

QMI GEAR BEHANDLING
med  POLYMER ..." 
"Det glatteste stoff man kjenner til"

PTFE

Oppfyller fabrikantens garantispesifikasjoner.
.... og GX-7000

Fordeler:

BRUKSANVISNING:

..... langtids beskyttelse

- Reduserer friksjon og slitasje

- Reduserer friksjonsvarme

- Oljen holder lengre

- Reduserer vedlikehold

- Letter gearskifte

- Øker driftstid

KODE

0004
0044

STØRRELSE

1 liter 12 stk/esken

5 liter 5 stk/esken

ANVENDELSESOMRÅDER:
For nesten alle typer gearbokser og kardanger, som blir 

brukt av  skip,  landbruk, bygg og anlegg, laste- 

biler, personbiler og motorsykler.

MÅ IKKE BRUKES I AUTOMAT GEARKASSE.

industri,

1.  Tapp ut nok olje fra gearboksen så det blir plass til behandlingen.       

(Se blandingsforholdet*)

2.  Hvis den gamle oljen er  forurenset eller skal skiftes, så fyll på gearet  den 

vanlige mengde olje, minus det  du bruker av QMI middelet . 

(Se blandingsforholdet*.)

3.  Ryst beholderen godt før du heller det i gearet.

4. Neste gang oljen skiftes, brukes bare 1/3 del av første gangs behandling. 

(Bare den del som er slitt bort vil repareres. Et gear kan ikke overbehandles 

med QMI Gearbehandlin)g

*BLANDINGSFORHOLD:
20% QMI til 80% oljekapasitet.

( QMI er en metallbehandling, ikke en oljeforbedrer, så gear med

eksta  stort oljereservoar behøver mindre enn 20%)

SPESIFIKASJONER*:

SAE number                                                              85 - 

90 EP

Pour Point                                                            -18C

Gravity                                                                 26,8

Flammepunkt (Open cup)                                 +276C

Viskositet:

     SUS @ 38C                                                       953

     SUS @ 99C                                                        84

Viskositets indeks                                                    89

*Spesifikasjonene gjelder oljen PTFE polymerene er blandet i, og kan 
variere noe.

90 v.

QMI METALl-BEHANDLING  får PTFE polymerer til å reagere med 
friksjons-overflatene. PTFE polymer er beskrevet i "Guiness Book of 
World Records" som det glatteste stoff man kjenner til: "Som våt is mot 
våt is."

QMI PTFE er  et produkt som på en unik måte forener 0.2 mikron 
PTFE par t ik ler  med spesie l le  meta l l -b indemid ler  og 
rengjøringstensider, oppløst i en blanding av smøreoljer.  Under 
behandlingen  vil QMI PTFE  partikler bli dratt ut av oljen, da de er 
innkapslet i en polarisert molekylær struktur. Negativt ladde partikler 
som inneholder PTFE vil feste seg i positivt ladde mikroskopiske porer 
i metallet. Etter hvert som gearet  varmes opp, vil PTFE polymerer 
raskt utvide seg. Denne ekspandering og de spesielle metall- 
bindemidler vil smelte PTFE inn i metall overflaten. Så istedenfor 
metall mot metall, blir det PTFE mot PTFE. Jo høyere trykk, desto 
glattere blir QMI METALL-BEHANDLINGEN. Som våt is, mot våt is. 
Denne mikrotynne metall-behandling, (1-1,5 mikron) vil ikke påvirke 
kritiske toleranser i gearet.         

QMI's PTFE polymerer blir permanent "sveiset" og er kjemisk 
upåvirkelig. Kun mekanisk sliping eller den slitasje som forårsakes av 
forurenset olje, vil kunne fjerne denne beskyttelsen. QMI 
behandlingen beskytter mot syrer, og andre “afallstoffer” som 
produseres I en gearsystemet. Det medvirker  til  å holde gearene 
rene. (Eks.: Teflon I stekepannen)  Holdbarheten kan variere etter 
forholdene I gearet, kvaliteten på oljen etc.

QMI METALL-BEHANDLING er en engangsbehandling, 
som ikke en oljetilsettning.

BESKRIVELSE:

2) POLYMERENE
EKSPANDERER NÅR

GEARET VARMES OPP

PTFE POLYMERER

Illustrasjon på hvordan QMI PTFE behandling virker
på tannhjulene I gearet  i sterkt forstørret gjengivelse.

QMI's PTFE polymerer ekspanderer, plastifiseres og reagerer
i porene på metalloverflaten. Denne prosess gir en ny dimensjon

til friksjonsreduserende overflater.

Gear

Gear

Gear

Gear

Gear

Gear

(1) Kalt gear (3) Behandlet gear

Olje

QMI  er en teknologibedrift som har som formål  å produsere og 
utvikle avanserte PTFE polymer behandlinger. QMI forsyner  
det maritime skipsmarkedet med PTFE poly- merer som er av 
høyeste kvalitet Det har blitt testet og brukt av en rekke 
offentlige institusjoner og redere både I Norge og utland. Vi har 
bevist at vårt produkt kan spare kunden for store beløp. 
Behandlingen som kan gjøres av kunden selv, eller av våre 
fagfolk, garanteres mot skader på gear  og utstyr. 

Maritime
  gear & overføringer
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QMI LEKKASJE STOPPEREN

Forebyggende vedlikehold :

Anvendelses områder :

Blandingsforhold :

..... stopper olje lekkasjer, fornyer og mykgjør pakningene.

 BIL, BÅT
INDUSTRI

&

KODE
LS100

LS1000

LS5000

STØRRELSE

100ml. / 12 stk/esken

1000ml. / 12 stk/esken

5000ml. / 5 stk/esken

LØSNINGEN:

Historien:
Oljeflekker på parkeringsplassen forteller en 
historie som er altfor kjent. For mange maskiner 
lider av oljelekkasje. Fra hydraulikk anlegg til 
girkasser, motorer, servostyringer, ja alle anlegg 
som inneholder olje har dette potensielle problem, 
oljelekkasje!. Hovedårsaken til oljelekkasje er at 
pakningen etter hvert begynner å bli harde og 
sprukne, slik at de tetter dårlig. Dette kan være 
forårsaket av høy varme eller aggressive 
smøremidler som ikke passer til pakningene. Hvis 
lekkasjen ikke blir stoppet I tide, kan det føre til dyre 
reparasjoner av utstyr.

Oljeselskapet MOBILE AS*, gjorde en undersøkelse 
som viste at hvert år brukte firmaene 4 ganger så 
mye olje som nødvendig, på grunn av oljelekkasjer. 
Ofte så vedlikeholdspersonell på lekkasje som et 
nødvendig onde. Men etter hvert som miljøfaktorene 
kommer inn I bildet, blir denne problemstilling 
forandret. Forurensningstilsynet forlanger at 
unødvendige lekkasjer stoppes.

* Lloyd Leugner, “En balansegang, olje og 
pakninger,” Lubes “n” Greases, Utgave 5, Mai 1998, 
side 20-28

Oljelekkasjer I bilmotorer blir ofte utsatt på grunn av 
høye reparasjons kostnader.

FORDELER:

Stopper olje lekkasjer
Hurtigvirkende

Ufarlig for alle typer utstyr
Fornyer og mykgjør gamle pakninger

Beskytter pakninger mot aggressivt miljø
Motvirker at pakninger tørker og blir harde

Motvirker at pakninger krymper og sprekker
Motvirker dyre skader

Blandbar med alle typer oljer
Inneholder ingen aromater eller klorin

QMI LEKKASJESTOPPER fornyer og mykgjør 
pakningen, samtidig som at den ikke inneholder klor eller 
aromatiske stoffer som vil uttørke, krympe og gjøre 
pakningene harde og skjøre!

Mykgjør og fornyer:

QMI LEKKASJESTOPPER  løser problemet, da den 
hurtig stopper lekkasjen ved å mykgjøre og øke 
pakningen (ca.3%) til lekkasjen stopper. QMI 
LEKKASJESTOPPER inneholder ingen skadelige 
stoffer som kan ødelegge pakningen med ukontrollert 
esing og tapt elastisitet. Laget for bruk I alle typer oljer 
og utstyr, den vil bli et velkomment verktøy for 
stopping av oljelekkasjer.

QMI LEKKASJESTOPPER spiller også en effektiv 
forebygg-ende rolle ved vedlikehold av maskiner og 
utstyr. Høy varme eller sterk kulde vil kunne forringe 
pakningene, slik at de begynner å lekke. Alt utstyr over 5 
år vil kunne spesielt ha utbytte av forebyggende 
vedlikehold med QMI LEKKASJESTOPPER. Selv om 
pakninger aldri vil vare “evig”, så vil QMI 
LEKKASJESTOPPER kunne spare brukeren for store 
utgifter, samtidig som en kan utsette større reparasjoner 

Laget for bruk I alle typer forbrenningsmotorer, 
automatkasser, girkasser, kardanger, servostyringer, 
hydraulisk utstyr, kompressorer, pumper, propell 
systemer og annet utstyr. QMI LEKKASJESTOPPER 
er blandbart med alle typer oljer.

Bland 3% QMI LEKKASJESTOPPER til den totale 
oljemengden.

(
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- Øker ytelsen

- Beskytter mot korrosjon

- Reduserer  kavitasjon

- Reduserer turbulens

- Øker salgsverdien

- Mindre lekasjer

 

QMI HYDRAULIKK BEHANDLING
med POLYMER ..." 
"Det glatteste stoff man kjenner til"

PTFE 

Oppfyller fabrikantenes garantispesifikasjoner.

.... og HX-6000

Fordeler:

BRUKSANVISNING:

QMI HYDRAULIKK-BEHANDLING  får PTFE polymerer til å reagere med 
friksjons-overflatene. PTFE polymer er beskrevet i "Guiness Book of World 
Records" som det glatteste stoff man kjenner til: "Som våt is mot våt is."

QMI PTFE er  et produkt som på en unik måte forener 0.2 mikron PTFE 
partikler med spesielle metall-bindemidler og rengjøringstensider, oppløst i en 
blanding av smøreoljer. QMI med  PTFE  helles i hydraulikk oljen,  i forholdet 
1:15 (8%).  Er det plass så kan dette gjøres med en gang, eller man kan tappe 
ut ca. 1/15 del  (eller 8%) av oljen, eller vente til neste oljeskifte. Under bruk vil 
QMI PTFE bli transportert rundt i hydraulikk-systemet og rengjøre kritiske 
overflater. Deretter vil PTFE partikler bli dratt ut av oljen, da de er innkapslet i en 
polarisert molekylær struktur.  Partikler som inneholder PTFE vil bli dratt inn i 
mikroskopiske porer i metallet. Etter hvert som metall-overflatene varmes opp, 
vil PTFE med de spesielle metall-bindemidler smelte PTFE inn i metall 
overflaten. Så istedenfor metall mot metall, blir det PTFE mot PTFE. Jo høyere 
trykk, desto glattere blir det. Som våt is, mot våt is. Denne mikrotynne metall-
behandling, (1-1,5 mikron) vil ikke påvirke kritiske toleranser i systemet.         

QMI's PTFE polymerer blir permanent "sveiset" og er kjemisk 
upåvirkelig. Kun mekanisk sliping eller den slitasje som 
forårsakes av forurenset olje, vil kunne fjerne denne 
beskyttelsen. QMI HYDRAULIKK BEHANDLING gir 
beskyttelse som langt overgår hva selv den mest avanserte 
HYDRAULIKK-olje kan gjøre.

..... langtids beskyttelse

- Reduserer friksjon og slitasje

- Reduserer varmegang og støy

- Oljen holder lengre

- Reduserer vedlikehold

- Reduserer energiforbruk

- Øker komponentenes brukstid

KODE
0005

0555
0055

5555

STØRRELSE

1liter 12 stk/esken

20 liters spann

5 lit. 5 stk/esken

207 liters fat

QMI er en teknologibedrift som har som formål  å produsere og 
utvikle avanserte PTFE polymer behandlinger. QMI forsyner  
markedet med PTFE polymerer som er blandbare med 
hydraulikk-oljer, og som ikke vil tette vanlige oljefiltere eller 
smørekanaler. HX-6000 er resultat av en slik kontinuerlig 
forskning. Det er et emulgerings og suspanderings middel som 
QMI er eksklusive produsenter av. Dette hjelpemiddel gjør at 
PTFE "SVEISES"  til de metalloverflater som trenger behandling . 
Denne behandlingen vil ikke forandre funksjonen til den 
ordinære hydraulikk-oljen, og vil ikke påvirke de kritiske 
toleranser.

ANVENDELSESOMRÅDER:

For  alle typer hydrauliske pumper og 
motorer som blir brukt I skip, industri,  
landbruk,  bygg og anlegg.

BESKRIVELSE:

1.  Tapp ut nok olje fra det hydrauliske systemet så det blir plass til QMI 
behandlingen.       (Se blandingsforholdet*)
2.  Hvis den gamle oljen er  forurenset eller skal skiftes, så fyll på  den vanlige 
mengde olje, minus det  du bruker av QMI middelet . (Se blandingsforholdet*.)
3.  Ryst beholderen godt før du heller det i . Fylles på mens utstyret går. Eller 
start utstyret umiddelbart etter påfyllingen, slik at QMI behandlingen blandes 
godt. Kjør systemet i 2-4 timer kontinuerlig etter at behandlingen er tømt på. 
Det er fordelaktig å fylle på behandlingen så direkte som mulig i pumpen. Må 
ikke fylles på veldig  varmt system.

*BLANDINGSFORHOLD:
1 del QMI HYDRAULIKK BEHANDLING til 15 deler olje. (Ca. 8%)
(QMI er en metallbehandling, ikke en oljeforbedrer, så blandingsforholdet vil 
variere med størrelsen på reservekapasiteten på oljen.) På meget store anlegg 
som 4000 liter så er 5% nok.

SPESIFIKASJONER*:
SAE No.                                                                  5w-20
Pour Point                                                                 -51C
Flammepunkt (Open cup)                                       +162C
Viskositet:  
     SUS @ 38C                                                          187
     SUS @ 99C                                                            53
     CST @ 40C                                                            37
     CST @ 100                                                            8,1
Viskositets indeks                                                      201 

*Spesifikasjonene gjelder oljen PTFE polymerene er blandet i, og kan 
variere noe.

QMI SCANDINAVIA  /  POSTBOKS 103  /  3051 MJØNDALEN  /  TELF.: 32 87 70 77  /  TELEFAX: 32 87 76 44 www.qmi.no

Svelling av pakninger: BUNA N, 70 timer, 100C,  % 3,0 
Dielektrisk stryrke: 15 til 20 kilovolt.

2) POLYMERENE
EKSPANDERER NÅR

GEARET VARMES OPP

PTFE POLYMERER

Illustrasjon på hvordan QMI PTFE behandling virker
på tannhjulene i pumpen i sterkt forstørret gjengivelse.

QMI's PTFE polymerer ekspanderer, plastifiseres og reagerer
i porene på metalloverflaten. Denne prosess gir en ny dimensjon

til friksjonsreduserende overflater.

Gear

Gear

Gear

Gear

Gear

Gear

(1) Kalt gear (3) Behandlet gear

Olje

    Maritime
hydrauliske overføringer

QMI METALL-BEHANDLING er en engangsbehandling, 
som ikke en oljetilsettning.



Treatment of the Aux. Engines: Undo the screws that are holding the filter 
segments in place on the Turbo Charger, and pour the Top Engine Treatment 
slowly into the slot between the two filter segments. Do this  just after  the Aux. 
Engine has started. Use 1  liter of ICE Lube Top Cylinder Treatment to the Aux. 
Engine.  

Before the  Treatment:
Load the Engine to top allowable load and read the parameters, such as:  
Exhaust Temp., Fuel Rack and Turbo Charger Air Pressure

After the Treatment 
Let the Aux. Engine run for at least 3 hours and then load the engine to same 
load as before the Treatment ( Exactly the same as noted  before Treatment) 
and make a note of the readings of all the Parameters.

MUST BE SHAKEN VERY WELL BEFORE  APPLYING. At least ½ 
minute!!! 

- Reduced fuel consumption

- Protection against corrosives

- Longer oil life

- Easier starting

-  Improved performance

Benefits:

Description:

 TOP CYLINDER TREATMENT
with  POLYMER ... for Engines
"the most slippery substance known”

PTFE
.... as wet ice on wet ice.Q

QMI SCANDINAVIA / 3051 MJØNDALEN  / NORWAY 
24hrs. Service Phone No.: *47 9 139 2002

ICE

LUBE

- 

- Reduced maintenance

- Higher Charging Air Pressure

- Increased engine life

- Reduced Exhaust Temp.

Reduced friction and wear



PTFE BEHANDLING FOR LUFTKJØLERE

Med  POLYMER ..." 
"Det glatteste stoff man kjenner til"

PTFE

Oppfyller fabrikanten’s garantispesifikasjoner.

.... og AX-7000

Fordeler:

..... langtids beskyttelse

SKIP
   INDUSTRI

&

KODE

At004

At044

STØRRELSE

1 liter 12 stk/esken

5 liter 5 stk/esken

Bedre luftgjennomgang
Jevnere gange

Lengre ren
Vannbasert

Enkel å behandle

Beskrivelse:
PTFE behandling for luftkjølere holder 
k jø le rne  renere  lengre  me l lom 
overhalinger og rengjøring. Gir luften 
mindre motstand. Da PTFE overflaten er 
veldig glatt,  vil det ta lengre tid før noe 
fester seg på overflaten. Rene luftkjølere 
git mindre driftsproblemer og bedre 
motoreffekt.

Bruksanvisning:

Forts.bruksanvisning:

Rengjør alle overflatene som skal 
behandles med PTFE behandling for 
luftkjølere. Det kan gjøres ved å sette 
luftkjøleren opp I et kar og vaske overflaten 
med QMI Kraftvask. Skyll overflaten helt 
etter rengjøring og la den tørke godt før 
behandlingen.

På vannsiden av luftkjøleren bruk QMI 
K j ø l e v a n n s r e n s  o g  
Kjølevannsbehandling

På rengjort overflate sprøytes PTFE 
luftkjøler behandling slik at alle overflater 
blir godt behandlet

Etter behandlingen  lufttørkes  
før bruk. Ikke foreta behandlingen når 
det er kuldegrader.

overflaten

Dosering

ADVARSEL: SKULLE MIDDELET KOMME I KONTAKT 
MED ØYNE, SKYLL STRAKS I 15 MINUTTER MED 
VANN OG KONTAKT LEGE.  VED INNTAK DRIKK 
STORE MENGDER VANN OG TILKALL MEDISINSK 
HJELP.

QMI SCANDINAVIA  /  POSTBOKS 103  /  3051 MJØNDALEN  /  TELF.: 32 87 70 77  /  www.qmi.no

For en luftkjøler på en motor på ca.10.000 
hestekrefter behøves ca. 10  liter QMI 
Kraftvask og ca. 10 l i ter PTFE 
Luftkjølebehandling.

Må ikke brukes som smøremiddel

For hver 1% forbedring på  
turboeffekten, spares 0,6% drivstoff.



QMI  KLART  FETT (H1 godkjennelse)
TMmed   ... 

    "Det glatteste stoff man kjenner til"
Teflon

Fordeler:

BRUKSANVISNING:

..... også for bruk på utstyr 
som produserer matvarer .....

USDA H-1 GODKJENT
Klart smøremiddel
Miljøvennlig 
Setter ikke flekker
Tørker ikke inn
Hindrer rust og korrosjon

TM Inneholder  Teflon
Biologisk nedbrytbart

VERKSTED
     INDUSTRI

&

KODE

2011

0044

STØRRELSE

Patroner 10 stk/esken

16 kgs. spann

ANVENDELSESOMRÅDER:

BESKRIVELSE:

SPESIFIKASJONER*:

*Spesifikasjonene gjelder fettet PTFE polymerene er blandet i, og kan 
variere noe.

QMI SCANDINAVIA /  POSTBOKS 103  /  3051 MJØNDALEN  /  TELF.: 32 87 70 77  /  www.qmi.no

1111 210 liters fat

Press ut gammelt fett eller fett som er uforenelig med QMI FETT H1, 

eller smør oftere når en bytter ut ukjent fett. Når gammelt fett er 

presset ut kan smørefrekvensen ofte settes ned i forhold til tidligere 

smørefrekvens.

NLGI  grade                                                                        1,5

TYKNINGSMIDDEL                                       aluminiums kompleks
0SMELTEPUNKT                                                                    260 C

o -1                       PENETRERING @ 20 C (ASTM D-217), mmx10  285-315   

Egenvekt                                                                            0,88

Tetthet (lbs/gal)                                                                 7,35

Tilsetningstoffer                                         organiske R & O, PTFE

OKSYDASJONS MOTSTAND (ASTM D-942)

PSI FALL, 100 timer                                                               <5

KOPPERBÅND KORROSJON  (ASTM D-4048)                     1A                       
oHovedoljens  viskositet (ASTM D-445)       90-110 cSt @  40 C
oFlammepunkt     (ASTM D-92)                                       > 221 C

oSelvantennelses punktet  (beregnet)                          > 260 C 

Shell 4 Ball (ASTM D-2596)

        Sveisepunkt, kgf                                                        126

        Trykkslitasje indeks                                                      25   

        Slitasjearr diameter (ASTM D-2266)                          0,7 

Farge/utseende                                                                 klar    

                                             

-kulelager
-universalledd 
-hjullager
-motorlagre
-luftgeværer
-taljer
-kjeder
-glidelager
-pumpe lagre
-kjeder
-bildører
-sykehusutstyr

-pumpeaksel
-propellaksel
-understell
-rullelagre
-viftemotorer
-hengsler
-fiskeutstyr
-samlebånd
-kraner
-låser
-kabler
-industrielt utstyr

Teflon er registrert varemerke for E. I. DuPont de Nemours & Co, 
Inc., og en del av PTFE kjemien.

Reduserer friksjon og slitasje

Enestående vedheng

Luktfritt

Fargeløs

Totalt uoppløslig i vann
oEffektivt opp til 204c

Renslig å arbeide med

Langtids effekt

TM QMI KLART FETT H1 med Teflon er et teknologisk 
avansert semi-syntetisk, universal-smørefett. Formulert 
for å kunne møte de vanskeligste smøreoppgaver. Det  er 
uoppløselig i vann, av høyeste kvalitet og ytelse. 
Smørefettet er gjennomsiktlig og renslig å arbeide med.

QMI KLART FETT H1  er USDA godkjent for bruk i 
slakterier og  matvareproduksjons-steder hvor det er 
mulighet for at fettet kan komme i kontakt med varene. 
QMI KLART FETT H1 er 100% effektiv innenfor 

o o temperaturene -18C  til +204C ,det er uslålig i reduksjon 
av friksjon, forlenger maskiners bruks-tid, og forhindrer 
rust og korrosjon.QMI KLART  FETT H1  er vannklart, 
renslig, fargeløst, setter ikke flekker, tørker ikke inn og er 
biologisk nedbrytbart.

Godkjent av USDA for bruk  i  slakterier og 
andre steder hvor det lages matvarer og hvor 
det kan forekomme tilfeldig kontakt med 
varene. (Godkjent i klasse H-1). Tilfredstiller 
kravene for FDA  CFR Del 178.35705

ANVENDELSER:
Uslålig i bruk når det er behov for et renslig, vannklart, 
miljøvennlig  universal-smørefett. Kan med trygghet 
brukes på en mengde overflater som metall, gummi, 
vinyl, plast, tre, etc. Det har en rekke anvendelser i 
bilbransjen, elektrisk industri, matvareproduksjon, 
sykehus, skipsfart, industri og til hjemmebruk.



QMI 220 VANNFAST FETT
TMmed   ... 

    "Det glatteste stoff man kjenner til"
Teflon

Fordeler:

BRUKSANVISNING:

..... beskytter selv under
    ekstrem fuktighet .....

- Tåler ekstreme temperaturer

- Reduserer friksjon og slitasje

- Enestående vedheng

- Beskytter mot korrosjon

- Tåler ekstremt høyt trykk

- Totalt uoppløslig i vann

VERKSTED
   INDUSTRI&

KODE

2011

0044

STØRRELSE
Patroner 10 stk/esken

16 kgs. spann

ANVENDELSESOMRÅDER:

BESKRIVELSE:

SPESIFIKASJONER*:

*Spesifikasjonene gjelder fettet PTFE polymerene er blandet i, og kan 
variere noe.

QMI SCANDINAVIA  /  POSTBOKS 103  /  3051 MJØNDALEN  /  TELF.: 32 87 70 77  /  www.qmi.no

QMI 220 VANNFAST FETT er et høykvalitets smørefett 

laget av spesielt høyraffinerte smøreoljer med innlagt 

TeflonTM /PTFE. Denne høyraffinerte smøreoljen 

reduserer smøremiddelets evne til å oppta en mengde 

foruresninger som finnes i cellulose/papir og metall 

produksjon. Oljens tykningsgrad ble valgt for å gi optimal 

beskyttelse under høy  belastning, ved lave til moderate 

høye hastigheter.

Tykningsmiddelet som er brukt i QMI 220 VANNFAST 

FETT er en spesialutviklet blanding av kjemikalier, som er 

utvalgt for gi et meget høyt nivå av motstandsdyktighet mot 

vannutvasking og nedbryt-ning fra vått skum. En spesielt 

utviklet produk-sjonsteknikk er brukt for å lage QMI 220 

VANNFAST FETT så den gir en øket motstand mot å bli 

nedbrutt, og at det skiller seg på grunn av høy belastning og 

forurensninger.

QMI 220 VANNFAST FETT er en blanding av 

overflateaktive smøremidler og polymerer som er utviklet 

for kraftig reduksjon av friksjon og slitasje, og  vil lage en 

sterk barr iere mot inntrengning av vann og 

vannoppløselige forurensninger. Det er disse typiske 

forurensninger som forårsaker tap av smøremiddelets 

tykningsevne, som igjen leder til høyere temperaturer, 

større slitasje og til slutt for tidlig sammenbrudd.

1111 210 liters fat

Press ut gammelt fett eller fett som er uforenelig med 

QMI 220 VANNFAST FETT, eller smør oftere når en 

bytter ut ukjent fett. Når gammelt fett er presset ut kan 

smørefrekvensen ofte settes ned i forhold til tidligere 

smørefrekvens.

NLGI  grade                                                                        2,5

TYKNINGSMIDDEL                                                        kompleks
0SMELTEPUNKT                                                                    265 C

o -1                       PENETRERING @ 20 C (ASTM D-217), mmx10  250-275   

Egenvekt                                                                            0,96

Tetthet (lbs/gal)                                                                 7,80

Tilsetningstoffer                           grenseflateoljer, polymerer, PTFE

KOPPERBÅND KORROSJON  (ASTM D-4048)                     1B                       
oHovedoljens  viskositet (ASTM D-445)     200-250cSt @    40 C

oFlammepunkt     (ASTM D-92)                                       > 221 C

Shell 4 Ball (ASTM D-2596)

        Sveisepunkt, kgf                                                        315min.

Farge/utseende                                                     gråhvit, klebrig                   

                                             

Utmerket for bruk under vann og hvor 
fuktighet og forurensninger er et pro-
blem.

    -kulelager
    -universalledd 
    -hjullager
    -motorlagre
    -pumpelagre

-pumpeaksel
-propellaksel
-understell
-rullelagre
-viftemotorer

For generell anvendelse i cellulosefabrikker og
smelteverk.

Teflon er registrert varemerke for E. I. DuPont de 
Nemours & Co, Inc., og en del av PTFE kjemien.



QMI UNIVERSALFETT
(SMELTEFRITT)

med POLYMER ..." 
"Det glatteste stoff man kjenner til"

PTFE 

Fordeler:

BRUKSANVISNING:

..... beskytter selv under
    ekstreme temperaturer

- Tåler ekstreme temperaturer

- Reduserer friksjon og slitasje

- Enestående vedheng

- Beskytter mot korrosjon

- Tåler ekstremt høyt trykk

- Totalt uoppløslig i vann

VERKSTED
   INDUSTRI&

KODE

2011
0044

STØRRELSE

Patroner 10 stk/esken

20 kgs. spann

ANVENDELSESOMRÅDER:

BESKRIVELSE:

SPESIFIKASJONER*:

*Spesifikasjonene gjelder fettet PTFE polymerene er blandet i, og kan 
variere noe.

QMI SCANDINAVIA  /  POSTBOKS 103  /  3051 MJØNDALEN  /  TELF.: 32 87 70 77  /  TELEFAX: 32 87 76 44

QMI UNIVERSALFETT er spesialkomponert, smeltefritt fett 

med innblandet PTFE polymerer. Det er laget i den hensikt å 

løse de mest utfordrene fettsmørings problemer. Dette fettet 

overgår tradisjonell fettsmøring ved å "smelte" eller "sveise" 

PTFE polymerer, som er notert i "Guiness" som det glatteste 

stoff en kjenner til: " Som våt is mot våt is, inn i kritiske 

friksjonsoverflater.

PTFE polymerer er kjemisk upåvirkelig og beskytter mot at 

korrosjon angriper vitale deler. QMI UNIVERSALFETT gir 

langsiktig beskyttelse som overgår selv de mest avanserte 

fettslag.

QMI UNIVERSALFETT er fullt ut virksomt i temperaturer fra 

-32 C til +288 C, og kan pumpes i alle temperaturer og 

fuktigheter. Beskytter mot rustangrep og er upåvirkelig av 

vann uansett hvor ekstrem fuktigheten er. Den "limer" seg 

fast med utrolig vedheng og overflatedekning. Når QMI 

UNIVERSAL- FETT brukes kan det føre til reduksjon av 

smørefrekvensen så mye som 5 til 1. QMI PTFE har den 

unike egenskap at jo høyere trykk, desto glattere blir 

friksjonsflaten. 

1111 210 kg fat

QMI UNIVERSALFETT gir beskyttelse i et bredt 

spekter av anvendelsesområder. Brukes i  

kulelager, universalledd, hjullager, motorlagre, 

pumpe- lagre, pumpeaksel, propellaksel og alle 

steder hvor fettsmøring anvendes. Brukes også i 

ekskrudering av metall, som f.eks. aluminium. 

QMI UNIVERSALFETT er sterkt anbefalt  i 

problemområder forårsaket av høy tempratur, høy 

fuktighet,høye trykk,  oksyderende miljø og der hvor 

regelmessig smørefrekvens er vanskelig p.g.a. 

tilgjengelighet eller uregelmessig tilsyn.

Press ut gammelt fett eller fett som er uforenelig 

med QMI UNIVERSALFETT, eller smør oftere når 

en bytter ut ukjent fett. Når gammelt fett er presset 

ut kan smørefre- kvensen ofte settes ned i forhold til 

tidligere smørefrekvens.

NLGI  grade                                            2

TYKNINGSMIDDEL      UORGANISK CLAY BASE

SMELTEPUNKT                                      INGEN

PENETRERING

   URØRT                                                 265

   60 GNIDNINGER                                 267

   10,000 GNIDNINGER                          276

OKSYDASJONS BOMBE,

   KG./SQ.CM FALL/100 TIMER   ,35KG./SQ.CM

TIMKIN OK BELASTNING                      20,4KG

KOPPERBÅND KORROSJON               BESTÅTT

SPRUT TEST                                            BESTÅTT
Fettet er testet og godkjent for 
bruk av NORGES STATSBANE (NSB)

1) KALD MOTOR

OLJE

2) POLYMERENE
EKSPANDERER NÅR
MOTOEN VARMES 3) BEHANDLET MOTOR

PTFE 
POLYMERER

PTFE 
POLYMERER

Illustrasjon på hvordan QMI PTFE behandling virker
i motoren i sterkt forstørret gjengivelse.

QMI's PTFE polymerer ekspanderer, plastifiseres og reagerer
i porene på metalloverflaten. Denne prosess gir en ny dimensjon

til friksjonsreduserende overflater.

SYLINDER SYLINDER SYLINDER

STEMPELSTEMPELSTEMPEL



- Reduserer friksjon og slitasje

- Beskytter mot korrosjon

- Tåler ekstremt høyt trykk

- Totalt uoppløslig i vann

QMI HVITT LITHIUMFETT
med  
"Det glatteste stoff man kjenner til"

Teflon .......

Overgår fabrikantene's garantispesifikasjoner.

Fordeler:

BRUKSANVISNING:

.....lett anvendelig fett 
       på sprayboks

- Lett å bruke

- Ren hvit farge

- Universal fett

- Ekstreme tempraturer

- Super vedheng og overflatespredning

VERKSTED
    INDUSTRI

&

KODE

2550

STØRRELSE

369gr.  (12 stk/esken)

ANVENDELSESOMRÅDER:

BESKRIVELSE:

SPESIFIKASJONER:

QMI HVITT LITHIUMFETT med Teflon, er et unikt 
høytytende universalfett gjort lett anvendelig 
på sprayboks. Dette fettet er skreddersydd for å 
løse de vanskeligste og mest utfor- drende  
fettsmøringsproblemer i dagens industri, fiske, 
landbruk og transport.

QMI HVITT LITHIUMFETT går et skritt videre enn 
v a n l i g  f e t t s m ø r i n g ,  d a  d e t  b e l e g g e r  
friksjonsoverflatene med et mikrotynt sjikt av PTFE 
(polytetrafluoretylen).  Ideelt for bruk på metall mot 
metall smøring. Sprayboksen gjør det lett å komme 
til på vanskelige steder.

Optimal ytelse fra -18 C til +187 C, anvendelig for 
bruk i alle værtyper, rustbeskyttende, og motstår 
penetrasjon av fuktighet selv under ekstreme 
forhold. Det "limer" seg fast med overlegent 
vedheng og overflatespredning. Dette fettet kan 
redusere smørefrekvensen med så mye som 5:1.

ADVARSEL: MÅ IKKE UTSETTES FOR 
VARME. Innhold er under trykk. Må ikke 
punkteres, brennes eller oppbevares i 
temperaturer over +55 C. Varmeeksponering 
kan medføre at beholderen eksploderer. Skulle 
en få stoffet i øynene, skyll straks med vann. Ikke 
fremkall oppkast ved inntak gjennom munnen, 
kontakt lege. Bruk tilstrekkelig ventilasjon. 
OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN. 
Se datablad for ytterligere opplysninger.

QMI HVITT LITHIUMFETT med Teflon gir metall 
mot metall beskyttelse ved en rekke 
anvendelser. Er  spesielt å anbefale hvor det er 
problemer forårsaket av høye temperaturer, høy 
fuktighet, oksyderende miljø, eller på plasser  
hvor det er vanskelig å få smurt regelmessig 
p.g.a. utilgjengelighet eller uregelmessig tilsyn. 

GODKJENT AV USDA FOR BRUK I 
MATVARE- INDUSTRIEN.

Ryst beholderen kraftig til du kan høre 
metallkulene i beholderen slå mot hverandre. 
Sprøyt  et lett strøk på over- flatene som skal 
smøres. 

Fortykningsmiddel                        Lithium 12-hydroxysterate
Olje                                                                 Petroleum olje
Farge                                                                    Hvit
Drypp punktet (ASTM D-566)                           199  C
Egenvekt                                                               0,94
Tetthet lbs/gal                                                       7,80
Tilsetninger                                        Organisk E/P, A/W R&O
Flammepunkt                                                   + 211  C
Selvantennelse (kalkulert)                               +260  C
NLGI TYPE                                                            2
Penetrering @ +25 C (ASTM D-217)                 265-295
Kobberbånd korrosjon (ASTM D-4048)                1A
4 Stålkuler (ASTM D-2596)
     Sveisepunkt, kgf                                               200
     Trykkslitasje indeks                                            25
     Slitasjeriper diameter (ASTM D-2266)              0,7
Oksydasjon motstand (ASTM D-942)
     kg./sq.cm fall/100 timer                              0,23 kg./sq.cm
Viskositet på basisoljen (ASTM D-445)
     cSt " 40 C                                                    100- 160

Teflon er et registrert varemerke av E. I. DuPont 
de Nemours & Co Inc., og er en del av PTFE 
polymer familien.
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- Lengre brukstid

- Øker effekten

- Lettere start

- Oljen varer lengre

QMI KOMPRESSOR BEHANDLING

med  POLYMER ..." 
"Det glatteste stoff man kjenner til"

PTFE

Oppfyller fabrikantene's garantispesifikasjoner.

.... og SX-6000

Fordeler:

BRUKSANVISNING:

QMI MOTOR-BEHANDLING  får PTFE polymerer til å reagere 

med friksjons-overflatene. PTFE polymer er beskrevet i 

"Guiness Book of World Records" som det glatteste stoff man 

kjenner til: "Som våt is mot våt is."

QMI PTFE er  et produkt som på en unik måte forener 0.2 

mikron PTFE partikler med spesielle metall-bindemidler og 

rengjøringstensider, oppløst i en blanding av smøreoljer. QMI 

med  PTFE  helles i kompressoren,  i forholdet 1:5 (20%) 

sammen med den vanlige oljen. (Også syntetisk olje). Er det 

plass så kan dette gjøres med en gang, eller man kan tappe ut 

ca. 1 l. (eller 20%) av oljen, eller vente til neste oljeskifte. Under 

kjøring vil QMI PTFE  bli transportert rundt i smøresystemet og 

rengjøre kritiske overflater. Deretter vil PTFE partikler bli dratt 

ut av oljen, da de er innkapslet i en polarisert molekylær 

struktur. Negativt ladde partikler som inneholder PTFE vil bli 

dratt inn i positivt ladde mikroskopiske porer i metallet. Etter 

hvert som motoren eller gearkassen varmes opp, vil PTFE 

polymerer raskt utvide seg. Denne ekspandering og de 

spesielle metall- bindemidler vil smelte PTFE inn i metall 

overflaten. Så istedenfor metall mot metall, blir det PTFE mot 

PTFE. Jo høyere trykk, desto glattere blir det. Som våt is, mot 

våt is. Denne mikrotynne metall-behandling, (1-2 mikron) vil 

ikke påvirke kritiske toleranser i motoren.         

QMI's PTFE polymerer blir permanent "sveiset" og er kjemisk 

upåvirkelig. Kun mekanisk sliping eller den slitasje som 

forårsakes av forurenset olje, vil kunne fjerne denne 

beskyttelsen. QMI HYDRAULIKK BEHANDLING gir 

beskyttelse som langt overgår hva selv den mest avanserte 

smøreolje kan gjøre.

..... langtids beskyttelse

- Reduserer friksjon og slitasje

- Reduserer varme og støy

- Reduserer vedlikehold

- Reduserer energiforbruk

- Beskytter mot fuktighet og angrep av korrosjon

SKIP
   INDUSTRI

&

QMI er en teknologibedrift som har som formål  å produsere og 

utvikle avanserte PTFE polymer behandlinger. QMI forsyner  

markedet med PTFE polymerer som er blandbare med 

smøreoljer, og som ikke vil tette vanlige oljefiltere eller 

smørekanaler. SX-6000 er resultat av en slik kontinuerlig 

forskning. Det er et emulgerings og suspanderings middel som 

QMI er eksklusive produsenter av. Dette hjelpemiddel gjør at 

PTFE "SVEISES"  til de metalloverflater som trenger behandling. 

Denne behandlingen vil ikke forandre funksjonen til den 

ordinære smøreoljen, og vil ikke påvirke de kritiske toleranser.

ANVENDELSESOMRÅDER:
S T E M P E L ,  R O TA S J O N ,  S K R U E  O G  

SENTRIFUGAL KOMPRESSORER

BESKRIVELSE:

*BLANDINGSFORHOLD:

20% QMI til 80% oljekapasitet.

( QMI er en metallbehandling, ikke en oljeforbedrer, så kompressorer med

eksta  stort oljereservoar behøver mindre enn 20%)

SPESIFIKASJONER*:
Gravity                                                            27

Pour Point                                                      -18C

Flammepunkt (Open cup)                           +217C

Viskositet:

     SUS @ 38C                                                  512

     SUS @ 99C                                                   65

     CST @ 40C                                                   98

     CST @ 100                                             10,7 - 11,8

*Spesifikasjonene gjelder oljen PTFE polymerene er blandet i, og kan 
variere noe.
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1: Tapp ut nok olje fra kompressoren så det blir plass til anbefalt 
mengde QMI KOMPRESSOR BEHANDLING. (se blandingsforhold.)

2: Ryst beholderen med QMI godt og tøm det ned i oljen på 
kompressoren.

3: Start kompressoren straks påfyllingen er gjort.
 
NB. HVIS OLJEN ER FORURENSET OG SKAL SKIFTES UT, FYLL PÅ 
NY OLJE MINUS MENGDEN MED QMI KOMPRESSOR 
BEHANDLING. LA KOMPRESSOREN BLI AVKJØLT FØR 
BEHANDLINGEN HVIS MULIG.

KODE

0004

0044

STØRRELSE

1 liter 12 stk/esken

5 liter 5 stk/esken
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QMI TURBOLADER RENGJØRING/
                                          BEHANDLINGMed  POLYMER ..." 

"Det glatteste stoff man kjenner til"
PTFE

Oppfyller fabrikanten’s garantispesifikasjoner.

.... og TX-7000

Fordeler:

..... langtids beskyttelse

SKIP
   INDUSTRI

&

KODE

Tt004

Tt044

STØRRELSE

1 liter 12 stk/esken

5 liter 5 stk/esken

Mindre varme
Mindre slitasje

Mindre støy

Mindre drivstoff-forbruk

Høyere effekt
Holder seg renere
Mindre vedlikehold

For alle typer turboladere
og turbiner

BESKRIVELSE:

BRUKSANVISNING:

Motorens turbolader vil virke optimalt, du vil 
merke at den vil gå med høyere turtall og gi 
bedre effekt. En ren turbolader  gir bedre 
drivstoff-bruk og mer kraft til motoren. QMI 
Turboladerrens / Behandling med PTFE vil 
rense  turboladerens vifter / skovler for 
fastbrente avleiringer på en rask og effektiv 
måte. PTFE behandlingen vil holde turbo-
laderen ren og beskyttet for korrosjon mye 
lengre enn vanlig rengjøring. 

Bland 1 del QMI turborens med 4 deler rent 
0 

varmt vann ca.  80 Celsius og sprøyt 
blandingen inn i turboladeren på luftsiden og 
på eksossiden. Bruk dyser som gir  fin 
fordeling. Sprøyt først inn 1/10 del av 
blandingen og vent I 2 til 3 minutter før 
resten blir sprøytet  inn. 
Når QMI turborensbehandlingen er gjort,, 
sprøyt etter med rent varmt vann. Husk å 
åpne avtapningskranen på eksossiden fullt 
åpen. 

Forts. BRUKSANVISNING:

*Dosering

Sprøyt inn rent varmt vann i ca. 10 til 20 
minutter på luftsiden avhengig av hvor stor 
motoren er. Eksossiden spyles inntil vannet 
som kommer ut av avtapningkranen er  
rent. Rens luftsiden først, deretter 
eksossiden

Bland  QMI Turboladerbehandling i 
forholdet 1 del til 3 deler varmt vann. Sprøyt 
doseringen* inn  på luftsiden først, deretter 
på eksossiden. 

Har turboladeren eget oljesystem så 
tilsettes QMI Metallbehandlingen i 
forholdet 1del til 15 deler olje (7%) 
Behandlingen må tilsettes på kald turbo, 
like  før  oppstart.

For hver 1000 hk:  bruk ca. 2 liter QMI 
Turborens (10 liter utblandet middel) til 
luftsiden. For sterkere blanding bruk 4 liter 
QMI Turborens blandet med 6 liter varmt 

0 
vann, minst 80 Celsius til eksossiden (10 
liter utblandet middel). Bruk 1 liter PTFE 
Turbobehandling til 3  liter varmt vann  (ca.  

0 80 Celsius) og sprøyt inn i luftsiden og 
eksossiden på turboladeren.
For helt nye eller overhalte turboladere, 
sprøyt eller smør  PTFE Turbobehandling 
direkte på skovler og alle metallflater i 
turboladerhuset.

For hver 1% forbedring på  
turboeffekten, spares 0,6% drivstoff.



QMI KJØLESYSTEM-RENSQMI KJØLESYSTEM-RENS

   SKIP
INDUSTRI

&

KODE
Kc100

Kc1000

Kc5000

STØRRELSE

350ml. / 12 stk/esken

1000ml. / 12 stk/esken

5000ml. / 5 stk/esken

FORDELER:

Oppfyller fabrikantene's garantispesifikasjoner. ..... langtids beskyttelse

FORURENSNINGER SKYLLES VEKK

RENGJØR HELE KJØLESYSTEMET

FORBEDRER KJØLING OG VARMEVEKSLING

MOTVIRKER OVEROPPHETING

LØSER OPP RUST, AVLEIRINGER OG KALK

FJERNER SLAM, SILIKATER OG OLJERESTER

SIKKER I BRUK PÅ ALLE TYPER RADIATORER

SIKKER I BRUK PÅ SLANGER, PAKNINGER

KAN BRUKES SAMMEN MED GJENVINNING

1.  Tøm QMI KJØLESYSTEM RENS inn på kaldt 
kjølesystem (radiator). Det er ikke nødvendig å tappe ut 
gammel kjølevæske.(Se blandingsforholdet*)
2.  La motor og utstyr få vanlig driftstemperatur. Sett på 
alle varmeveksler (varmeapparater).
3.  La motoren gå på tomgang eller vanlig hastighet uten 
belastning i 15-20 minutter.
4.Tapp ut all gammel kjølevæske 5. La motoren kjøle seg 
ned så den blir kald. 6. Åpne deretter luftingen for 
kjølesystemet og skyll med rent vann inntil skyllevannet 
er helt klart. 5. Fyll i ny kjølevæske.
QMI KJØLESYSTEM RENS kan brukes I forbindelse 
med et mobilt renseutstyr.

*BLANDINGSFORHOLD:

1 del QMI KJØLESYSTEM RENS  til 40 deler væske. 
(Ca. 2,5%)

BRUKSANVISNING:

ANVENDELSESOMRÅDER:
For  alle typer vann/glykol baserte kjølesystemer 
for motorer som blir brukt i industri, skip, 
landbruk,  bygg og anlegg.

LØSNINGEN:

UTFORDRINGEN:

BESKRIVELSE:

QMI KJØLESYSTEM RENS er et effektivt middel som hurtig 
oppløser og renser bort rust, avleiringer, kalk og oljerester. Den 
arbeider hurtig og effektivt i å rense kjølesystemet på en sikker 
måte. Etter rengjøringen vil kjøling og varmeveksling forbedre 
seg betraktelig. Den er sikker å bruke for alle komponentene  
kjølesystemet.

i

Kjølesystem er laget for å kunne på en effektiv måte fjerne 
uønsket varme fra forbrenningsmotoren.

Et tett kjølesystem vil kanskje virke helt I orden fra utsiden, 
men resultatet er dårlig kjøling og varmeveksling.

Korrosjon forårsaker lekkasje, spesielt I skjøter og hvor 
slanger festes til metall.

Et kjølesystem som ikke fungerer optimalt kan forårsake store 
utgifter, og kan hurtig ødelegge en motor.

Kjølesystemer som bryter sammen er oftest et resultat av 
manglende vedlikehold. Dette kan unngås ved at det blir 
regelmessig foretatt planlagte skyllinger med QMI 
KJØLESYSTEM RENS.

Forviss deg alltid om at gammel
kjølevæske blir tømt ut eller 

resirkulert etter gjeldene regler,

ADVARSEL: SKULLE MIDDELET KOMME I KONTAKT 
MED ØYNE, SKYLL STRAKS I 15 MINUTTER MED 
VANN OG KONTAKT LEGE.  VED INNTAK DRIKK 
STORE MENGDER VANN OG TILKALL MEDISINSK 
HJELP.
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QMI KJØLESYSTEM-BEHANDLING

   SKIP
INDUSTRI

&

KODE
Ks100

Ks1000

Ks5000

STØRRELSE

350ml. / 12 stk/esken

1000ml. / 12 stk/esken

5000ml. / 5 stk/eskenFORDELER:

med  POLYMER .... 
"Det glatteste stoff man kjenner til"

PTFE

Oppfyller fabrikantene's garantispesifikasjoner.

..... langtids beskyttelse

... g   . o VX 00-6 0

- Øker ytelsen

- Beskytter mot korrosjon

- Reduserer  kavitasjon

- Reduserer turbulens

- Øker salgsverdien

 

- Reduserer friksjon og slitasje

- Reduserer varmegang og støy

- Reduserer vedlikehold

- Reduserer energiforbruk

- Øker komponentenes brukstid

1.  Tapp ut nok væske fra kjølevannssystemet så det blir 
plass til QMI behandlingen.       (Se blandingsforholdet*)
2.  Hvis den gamle væsken er  forurenset eller skal 
skiftes, så fyll på  den vanlige mengde væske, minus det  
du bruker av QMI middelet . (Se blandingsforholdet*.)
3.  Ryst beholderen godt før du heller det i . Fylles på 
mens utstyret går. Eller start utstyret umiddelbart etter 
påfyllingen, slik at QMI KJØLEVANNS-BEHANDLING 
blandes godt.

*BLANDINGSFORHOLD:

1 del QMI KJØLEVANNS-BEHANDLING til 40 deler 
væske. (Ca. 2,5%)
(Blandingsforholdet vil variere noe med størrelsen av 
reservekapasiteten på væsken.)

BRUKSANVISNING:

ANVENDELSESOMRÅDER:
For  alle typer vann/glykol baserte kjølesystemer for 
motorer som blir brukt i industri, skip, landbruk,  
bygg og anlegg.

Når drivstoffet forbrenner I en motor blir omtrent 1/3 av 
varmen omdannet til drivkraft, 1/3 forsvinner ut med eksosen 
og den siste 1/3 må blI fjernet ved hjelp av kjølesystemet. 
Som et eksempel: Den varme som fjernes når en bil kjøres 
under vanlige forhold er nok til å holde en gjennomsnittlig 
enebolig varm I minus 18 kuldegrader. Et kjølesystem som 
ikke fungerer effektivt kan plutselig få en motor til å 
overopphetes.

Selv om ting virker “normalt”  utenpå, kan forholdene inne I 
kjølesystemet være følgende:

-Etter hvert som kjølevannet varmes, frigjøres kalk fra 
vannet. Når vannet deretter kjøles vil det danne seg et hvitt 
pulver av kalk på alle metall overflater I systemet, inkludert I 
kjøleribbene. Dette belegget reduserer væskeflyten og 
isolerer systemet fra korrekt kjøling.

-Rust blir dannet etter hvert som jern, vann og oksygen 
reagerer med hverandre. Rust og korrosjon vil etter hvert 
forårsake lekkasje og tap av kjølevæske. Dette skjer spesielt 
I skjøter og hvor slanger festes til metall.

-Avleiringer samler seg som oftest I lommer på kjølekappen 
og kan forårsake supervarme områder, som kan få 
sylinderveggene til å slå seg. Ventilsetene kan også bli 
deformerte. Denne type av overoppheting kan forekomme 
selv uten at det kommer frem på måleinstrumentene

QMI KJØLESYSTEM-BEHANDLING med PTFE gir en 
sikker, effektiv og langvarig beskyttelse til alle typer 
kjølesystemer for forbrenningsmotorer. Rust og 
korrosjon hemmende stoffer beskytter metalloverflater 
fra å begynne å lekke, slik at kjølevæsker forsvinner. QMI 
PTFE tilveiebringer en beskyttende hinne som holder 
overflaten ren. Andre tilsetninger i QMI KJØLESYSTEM 
BEHANDLING gjør at kjølevæsken ikke lager skadelige 
avleiringer som kan tette systemet. Samlet vil disse 
tingene få maksimalt effekt ut av kjølesystemet.

QMI KJØLESYSTEM- BEHANDLING er sikker å bruke 
for alle typer kjølesystemer for forbrenningsmotorer. Den 
inneholder ingen aggressive stoffer som kan forårsake 
skade på utstyr eller forhindre at kjølevannet kan bli 
resirkulert. Det vil forlenge kjølesystemets brukstid, og 
redusere reparasjonskostnader, slik at kjølesystemet 
fungerer optimalt.

LØSNINGEN:

UTFORDRINGEN:

-Rust og kalk forener seg med smørestoffer fra 
kjølepumpen eller fra en utett topp-pakning til ett 
isolerende belegg som fester seg på overflaten inne I 
kjølesystemet, blant annet I kjølekappen.
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- Forlenger verktøyets brukstid

- Øker ytelsen

- Beskytter mot fuktighet

- Beskytter mot korrosjon

- Reduserer kavitasjon

1) KALD MOTOR

OLJE

2) POLYMERENE
EKSPANDERER NÅR
MOTOEN VARMES 3) BEHANDLET MOTOR

PTFE 
POLYMERER

PTFE 
POLYMERER

Illustrasjon på hvordan QMI PTFE behandling virker
i motoren i sterkt forstørret gjengivelse.

QMI's PTFE polymerer ekspanderer, plastifiseres og reagerer
i porene på metalloverflaten. Denne prosess gir en ny dimensjon

til friksjonsreduserende overflater.

SYLINDER SYLINDER SYLINDER

STEMPELSTEMPELSTEMPEL

QMI LUFTVERKTØY BEHANDLING

med  POLYMER ..." 
"Det glatteste stoff man kjenner til"

PTFE

Oppfyller fabrikantene's garantispesifikasjoner.

.... og SX-6000

Fordeler:

BRUKSANVISNING:

QMI Luftverktøybehandling  får PTFE polymerer til å reagere med friksjons-

overflatene. PTFE polymer er beskrevet i "Guiness Book of World Records" 

som det glatteste stoff man kjenner til: "Som våt is mot våt is."

QMI PTFE er  et produkt som på en unik måte forener 0.2 mikron PTFE 

partikler med spesielle metall-bindemidler og rengjøringstensider, oppløst i en 

blanding av smøreoljer.  Under kjøring vil QMI PTFE  bli transportert rundt i 

smøresystemet og rengjøre kritiske overflater. Deretter vil PTFE partikler bli 

dratt ut av oljen, da de er innkapslet i en polarisert molekylær struktur. Negativt 

ladde partikler som inneholder PTFE vil bli dratt inn i positivt ladde 

mikroskopiske porer i metallet. Etter hvert som motoren eller gearkassen 

varmes opp, vil PTFE polymerer raskt utvide seg. Denne ekspandering og de 

spesielle metall- bindemidler vil smelte PTFE inn i metall overflaten. Så 

istedenfor metall mot metall, blir det PTFE mot PTFE. Jo høyere trykk, desto 

glattere blir det. Som våt is, mot våt is. Denne mikrotynne metall-behandling, 

(1-2 mikron) vil ikke påvirke kritiske toleranser i verktøyet.         

QMI's PTFE polymerer blir permanent "sveiset" og er kjemisk 

upåvirkelig. Kun mekanisk sliping eller den slitasje som 

forårsakes av forurenset olje, vil kunne fjerne denne 

beskyttelsen. QMI Luftverktøy-behandling gir beskyttelse som 

langt overgår hva selv den mest avanserte smøreolje kan gi.

..... langtids beskyttelse

- Gjenoppliver tregt verktøy

- Reduserer friksjon og slitasje

- Reduserer varme og støy

- Reduserer vedlikehold

- Reduserer energiforbruk

KODE
0006
0066

STØRRELSE

0,946 lit. 12 stk/esken

50 ml. 12 stk/esken

QMI er en teknologibedrift som har som formål  å produsere og 

utvikle avanserte PTFE polymer behandlinger. QMI forsyner  

markedet med PTFE polymerer som er blandbare med 

smøreoljer, og som ikke vil tette vanlige oljefiltere eller 

smørekanaler. SX-6000 er resultat av en slik kontinuerlig 

forskning. Det er et emulgerings og suspanderings middel som 

QMI er eksklusive produsenter av. Dette hjelpemiddel gjør at 

PTFE "SVEISES"  til de metalloverflater som trenger behandling . 

Denne behandlingen vil ikke forandre funksjonen til den 

ordinære smøreoljen, og vil ikke påvirke de kritiske toleranser.

ANVENDELSESOMRÅDER:

ALLE LUFTVERKTØY SOM BENYTTER 

OLJESMØRING.
(Bruk QMI LUFTVERKTØY BEHANDLING i 

smøreinntakene.)

BESKRIVELSE:

Ryst beholderen godt før bruk!

1.  Sprøyt inn QMI LUFTVERKTØY BEHANDLING gjennom 

luftinntak eller oljeplugg.

2.  Bruk verktøyet straks etter behandlingen, da blir 

behandlingen mest mulig effektiv.

3.  Gjenta behandlingen etter behov.

For tregt verktøy, bruk tilstrekkelig QMI til å frigjøre trege 

turbinblad eller vifter. (Gjenta behandlingen hvis nødvendig.)

QMI's rengjørings og behandlings prosess frigjør turbinblad og 

beskytter friksjonsoverflater med PTFE polymerer. Gjenta 

behandlingen etter en tid så verktøyet alltid fungerer 100%
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1) KALD MOTOR

OLJE

2) POLYMERENE
EKSPANDERER NÅR
MOTOEN VARMES 3) BEHANDLET MOTOR

PTFE 
POLYMERER

PTFE 
POLYMERER

Illustrasjon på hvordan QMI PTFE behandling virker
i motoren i sterkt forstørret gjengivelse.

QMI's PTFE polymerer ekspanderer, plastifiseres og reagerer
i porene på metalloverflaten. Denne prosess gir en ny dimensjon

til friksjonsreduserende overflater.

SYLINDER SYLINDER SYLINDER

STEMPELSTEMPELSTEMPEL

QMI SMÅMOTOR BEHANDLING
med  POLYMER ..." 
"Det glatteste stoff man kjenner til"

 PTFE

Oppfyller fabrikantene's garantispesifikasjoner.

.... og SX-6000

BRUKSANVISNING:

..... langtids beskyttelse

- Minsker drivstofforbruk

- Beskytter mot korrosjon

- Reduserer støy

- Motoren starter lettere

- Øker salgsverdien

- Gir flere hestekrefter

Fordeler:
- Reduserer friksjon og slitasje

- Reduserer friksjonsvarme

- Oljen holder lengre

- Reduserer vedlikehold

- Letter gearskifte

- Øker driftstid

FRITID
INDUSTRI

&

0002
0022

0,946 lit. 6 stk/esken

60ML. 12 stk/esken

QMI er en teknologibedrift som har som formål  å produsere og 

utvikle avanserte PTFE polymer behandlinger. QMI forsyner  

markedet med PTFE polymerer som er blandbare med 

smøreoljer, og som ikke vil tette vanlige oljefiltere eller 

smørekanaler. SX-6000 er resultat av en slik kontinuerlig 

forskning. Det er et emulgerings og suspanderings middel som 

QMI er eksklusive produsenter av. Dette hjelpemiddel gjør at 

PTFE "SVEISES"  til de metalloverflater som trenger behandling . 

Denne behandlingen vil ikke forandre funksjonen til den 

ordinære smøreoljen, og vil ikke påvirke de kritiske toleranser.

ANVENDELSESOMRÅDER:
2-taktsmotorer og små 4-taktsmotorer (m/oljevisp). 

Eks.: Motorsager, motorsykler, gressklippere, små  

båtmotorer etc.

ØVRE -SYLINDER BEHANDLING for alle typer 4-

takts motorer og luftkompressorer.

Kan brukes som motorbehandling alle steder hvor 

det er olje med lav viskositet.

BESKRIVELSE:

QMI SCANDINAVIA  /  POSTBOKS 103  /  3051 MJØNDALEN  /  TELF.: 32 87 70 77  / www.qmi.no

-Beskyttelse mot korrosjon under opplagring

QMI SMÅMOTOR- BEHANDLING "sveiser" PTFE polymerer 
inn i porene på friksjons overflatene. PTFE polymer er definert i 
Guiness Rekordbok som det glatteste stoff man kjenner til: 
"Som våt is mot våt is."
QMI forener PTFE polymerer med oljen på en unik måte. Når 
QMI SMÅMOTOR-BEHANDLING blir anvendt, blir 
friksjonspunktene først rengjort, deretter blir de negative ladde 
PTFE polymerene dratt inn i de positive ladde porene i metallet. 
Friksjonsvarmen vil få PTFE polymerene til å ekspandere 100 
ganger sin opprinnelige størrelse, og vil lage et 1-2 mikron tykt 
belegg på friksjonspunktene. Fra nå av vil motordelene gli på  
en beskyttende PTFE film, som "våt is mot våt is."

QMI PTFE polymerer blir "sveiset" inn i metallporene på 
friksjonspunktene, for så å bli en permanent del av 
metalloverflaten. Kun fresing av metallet eller slitasje fra 
forurensninger i smøreoljen vil kunne fjerne plastbelegget. 
Denne behandlingen vil beskytte de innvendige deler av 
motoren fra å bli angrepet av korrosjon forårsaket av 
forbrennings-prosessen i motoren. Behandling av utstyr som 
skal oppbevares til neste brukssesong vil forhindre at motoren 
forfaller, og vil gjøre at utstyret starter lettere i begynnelsen av 
ny sesong.
QMI SMÅMOTOR-BEHANDLING vil også motvirke at det blir 
dannet forurensende belegg av karbon, tjære, etc på grunn av 
forbrenningen og friksjon. Derfor vil motoren går lettere,  
jevnere og forhindre dyre reparasjoner. Etter behandlingen vil 
din 2-takter eller mindre 4-takter starte, kjøre og oppføre seg så 
godt som aldri før.

(Brukes på alle steder hvor det er olje med lav viskositet.)
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 helt middelet inn i luftinntaket på 
forgasseren, kan det være lettere når en bruker en slange og 
trakt.
N.B. QMI SMÅMOTOR-BEHANDLING MÅ IKKE BLANDES 
INN I BENSINEN.
SMÅ 4-TAKTS MOTORER (m/oljevisp.) Bytt olje og tøm 
middelet i motoren QMI i forholdet 1:5. (20%)  av total 
motoroljevolum.
ØVRE DEL AV SYLINDER BEHANDLING AV 4-TAKTS 
MOTORER OG LUFT-  KOMPRESSORER: Tømmes sakte inn 
i luftinntaket på forgasser / kompressor. Mengde: 1 flaske 
(59ml.) pr. sylinder. Bilmotor med 4 sylindre bruker 4 flask. 

KODE STØRELSE

Firmaet bak QMI



QMI Vann/glykol-hydraulikkbehandling 

med POLYMER ..." 
"Det glatteste stoff man kjenner til"

PTFE 

Oppfyller fabrikantenes garantispesifikasjoner.

.... og VX-6000

BRUKSANVISNING:

PROBLEMET
Hydrauliske systemer som benytter brannsikkert vann/glykol, arbeider under 
høye temperaturer og stress uten fordelen av petroleum baserte smøremidler. 
Disse forholdene forårsaker  kortere levetid på de forskjellige 
komponentene. I tillegg medfører det høyere energikostnader samt dyre 
reparasjoner. 

Beskytt vann/glykol hydraulikksystemet med QMI's spesiallaget PTFE 
metallbehandling, som er beskrevet som "våt is mot våt is". Bruk dette 
slitebelegget som også reduserer friksjon og varmegang, og du vil oppleve at 
utstyret fungerer optimalt. 

LØSNINGEN

QMI Vann/glykol hydraulikkbehandling 

Vann/glykol hydraulikkvæsken

Vann/glykol hydraulikkvæsken

 får PTFE 
polymerer til å reagere med friksjons-overflatene. PTFE polymer er beskrevet i 
"Guiness Book of World Records" som det glatteste stoff man kjenner til: "Som 
våt is mot våt is.” QMI PTFE er  et produkt som på en unik måte forener 0.2 
mikron PTFE part ik ler med spesiel le metal-bindemidler og 
rengjøringstensider, oppløst i en blanding av smøreoljer. QMI med  PTFE  
helles I ,  i forholdet 1:12 (8%).  Er det plass så 
kan dette gjøres med en gang, eller man kan tappe ut ca. 1/13 del  (eller 8%) av 
oljen, eller vente til neste oljeskifte. Under bruk vil QMI PTFE  bli transportert 
rundt i hydraulikksystemet og rengjøre kritiske overflater. Deretter vil PTFE 
partikler bli dratt ut av , da de er innkapslet i en 
polarisert molekylær struktur. Negativt ladde partikler som inneholder PTFE vil 
bli dratt inn i positivt ladde mikroskopiske porer i metallet. Etter hvert som 
metall-overflatene varmes opp, vil PTFE polymerer raskt utvide seg. Denne 
ekspandering og de spesielle metallbindemidler vil smelte PTFE inn i metall 
overflaten. Så istedenfor metall mot metall, blir det PTFE mot PTFE. Jo høyere 
trykk, desto glattere blir det. Som våt is, mot våt is. Denne mikrotynne metall-
behandling, (1-1,5 mikron) vil ikke påvirke kritiske toleranser i systemet.         

QMI's PTFE polymerer blir permanent "sveiset" og er kjemisk 
upåvirkelig. Kun mekanisk sliping eller den slitasje som 
forårsakes av forurenset væske, vil kunne fjerne denne 
beskyttelsen.  gir 
beskyttelse som langt overgår hva selv den mest avanserte 

 kan gjøre.

QMI Vann/glykol hydraulikkbehandling

Vann/glykol hydraulikkvæske 

..... langtids beskyttelse

KODE

WG0005

WG0555
WG0055

WG5555

STØRRELSE

1liter 12 stk/esken

20 liters spann

5 lit. 5 stk/esken

189 liters fat

QMI er en teknologibedrift som har som formål  å produsere og 
utvikle avanserte PTFE polymer behandlinger. QMI forsyner  
markedet med PTFE polymerer som er blandbare med hydraulikk-
væsker, og som ikke vil tette vanlige filtere eller smørekanaler. VX-
6000 er resultat av en slik kontinuerlig forskning. Det er et 
emulgerings og suspanderings middel som QMI er eksklusive 
produsenter av. Dette hjelpemiddel gjør at PTFE "SVEISES"  til de 
metalloverflater som trenger behandling . Denne behandlingen vil 
ikke forandre funksjonen til den ordinære hydraulikkvæsken, og 
vil ikke påvirke de kritiske toleranser.

ANVENDELSESOMRÅDER:

For  alle typer hydrauliske pumper og 
motorer som bruker vann/glykol for bruk I 
skip, industri,  landbruk,  bygg og anlegg.

    • Reduserer friksjon og slitasje •Pumpen varer lengre  
    • Reduserer varmegang og  stress    • Mindre støy
    • Mindre reparasjoner    • Reduserer kavitasjon
    • Øker ytelse  • Komponentene varer lengre  
    • Lengre vann/glykol liv  • Beskytter mot korrosjon
    

1.  Tapp ut nok vann/glykol fra det hydrauliske systemet så det 
blir plass til QMI behandlingen.  (Se blandingsforholdet*)
2.  Hvis den gamle vann/glykolen er  forurenset eller skal 
skiftes, så fyll på  den vanlige mengde vann/glykol, minus det  
du bruker av QMI middelet . (Se blandingsforholdet*.)
3.  Rist/rør ut QMI behandlingen godt før du heller det i . Fylles 
på mens utstyret går. Eller start utstyret umiddelbart etter 
påfyllingen, slik at QMI behandlingen blandes godt.
4. Forsøk å få QMI Vann/glykol hydraulikkbehandlingen til å gå 
så direkte som mulig inn I pumpen/motoren. På denne måten er 
vi sikre på at behandlingen kommer dit den skal.

*BLANDINGSFORHOLD:
1 del  til 12 deler olje. (Ca. 8%)
(QMI er en metallbehandling, ikke en oljeforbedrer, så blandingsforholdet vil 
variere med størrelsen på reservekapasiteten på oljen.)

QMI Vann/glykol hydraulikkbehandling

Svelling av pakninger: BUNA N, 70 timer, 100C,  3,0%  
Dielektrisk stryrke: 15 til 20 kilovolt.

2) POLYMERENE
EKSPANDERER NÅR

GEARET VARMES OPP

PTFE POLYMERER

Illustrasjon på hvordan QMI PTFE behandling virker
på tannhjulene I gearet  i sterkt forstørret gjengivelse.

QMI's PTFE polymerer ekspanderer, plastifiseres og reagerer
i porene på metalloverflaten. Denne prosess gir en ny dimensjon

til friksjonsreduserende overflater.

Gear

Gear

Gear

Gear

Gear

Gear

(1) Kalt gear (3) Behandlet gear

Olje

    Maritime
hydrauliske overføringer

QMI METALL-BEHANDLING er en
engangsbehandling,  ikke en tilsettning.

Fordeler
    

Hva er QMI:
QUALITY MAINTENANCE INTERNATIONAL

QMI SCANDINAVIA  /  POSTBOKS 103  /  3051 MJØNDALEN  /  TLF.: 32 87 70 77  /  www.qmi.no



Prosedyre for behandling av separatorer 
med QMI universalfett.

Separatordeler rengjøres grundig i QMI Innvendig 
motorvask.

Separatorskåler settes i en dunk hvorpå nevnte 
rensevæsker tilsettes. Bruk 20% deler QMI 
Innvendig motorvask til varmt vann ( hvis mulig 
over 60 grader celsius).

På forhånd kan det monteres en slynge i bunnen  av 
en plastdunke, laget av kobberrør hvor man borer 
små huller  på oversiden. I den ene enden plugges 
røret, og den andre enden tilsluttes trykkluft via 
reduksjonsventil. Etter at separatorskålene er 
plassert i dunken med nevnte rengjøringskjemikalier 
åpnes det forsiktig for luft slik at luftboblene 
strømmer opp med bra hastighet i 
kjemikalieblandingen.

Etter ca 30-minutter skal separatorskålene være så 
rene at det er tilstrekkelig med avskylling i rent 
varmt vann. Eventuell resterende skitt fjernes med 
børste.

Når separatorskålene nå er rengjort grundig og 
tørket, kan vi smøre på QMI Universalfett på 
skålene. Det skal kun påsmøres et tynt lag slik at 
skålene er overflatebehandlet.
Det er utmerket å bruke en fille med QMI 
Universalfett på, for deretter å gni fettet utover 
metallflaten. Husk at begge sider skal påsmøres 
QMI Universalfett før montering i separatoren.

Anleggsflater i separatoren hvor tetningsringer for 
manøver/operasjonssleider er i bevegelse, samt 
flater i separatoren hvor slam lett samler seg, skal 
innsettes med QMI Universalfett i et tynt lag.

QMI SEPARATORBEHANDLING
med  POLYMER ...
"Det glatteste stoff man kjenner til"

PTFE ..... langtids beskyttelse

Maritime
  DIESELMOTORER

QMI SCANDINAVIA  /  POSTBOKS 103  /  3051 MJØNDALEN  /  TELF.: 32 87 70 77  /  TELEFAX: 32 87 76 44 www.qmi.no

Fordeler:
Holder seg lengre ren

Kaster forurensningene  bedre
Lettere å rengjøre

Reparerer ripet flater
Forlenger brukstiden på tetningsringer

Rapport fra en maskinsjef:

Pga. for høy egenvekt på levert Tungolje med 
egenvekt på over 0.91 og separatorer type: Alfa 
Laval med max separering av egenvekt på 0,91 
med vannlås, var vi nødt til å kjøre separatorene 
som klarefikatorer.
Vi rengjorde begge separatorene før oppstart og 
behandlet separator no.1 innvendig med QMI 
Fett og QMI spray. 
Separatorene ble så kjørt i parallell: Etter 2 døgn 
fikk vi alarm og problemer med separator no.2 
Begge separatorene ble da åpnet. Separator 
no.2 var full/tett med skitt og det ble brukt 4 timer 
arbeid med rengjøring. 
Separator no. 1 var ren innvendig og kunne gått 
mange timer til før rengjøring. 
Begge separatorene ble så behandlet og virket 
problemfritt i lengre tid. 
Resultat av QMI behandlingen: Besparelse av 
utlegg til pakninger etc. og tidsbesparelse av 
rengjøring. 

KODE

2011

0044

STØRRELSE

Patroner 10 stk/esken

20 kgs. spann



TUNGOLJE SEPARATORER

Har erfart følgende:

Pga. for høy egenvekt på levert Tungolje med egenvekt på over 0.91
og separatorer type: Alfa Laval med max separering av egenvekt på
0,91 med vannlås, var vi nødt til å kjøre separatorene som
klarefikatorer.

Vi rengjorde begge separatorene før oppstart og behandlet
separator no.1 innvendig med QMI Fett og QMI spray.

Separatorene ble så kjørt i paralell: Etter 2 døgn fikk vi alarm
og problemer med separator no.2

Begge separatorene ble da åpnet. Separator no.2 var full/tett
med skitt og det ble brukt 4 timer arbeid med rengjøring.

Separator no. 1 var ren innvendig og kunne gått mange timer
til før rengjøring.

Begge separatorene ble så behandlet og virket problemfritt i
lengre tid.

Resultat av QMI behandlingen: Besparelse av utlegg til
pakninger etc. og tidsbesparelse av rengjøring.

Mvh
T. Madsen
Maskinsjef.
Torsdag, 15. november 2001



Fordeler:

 INSTITUSJON
    INDUSTRI&

Bruksanvisning
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 - Dreper bakterier i løpet av sekunder.
-Inneholder ikke alkohol.

-Tørker ikke huden,
 slik alkoholbaserte produkter gjør.

-Irriterer ikke huden.
-Tidsbesparende i bruk.

-Økonomisk.
-Anbefalt til regelmessig bruk.

QMI ClearKil antiseptisk håndvask er en vannfri 
håndvask. ClearKil ble utviklet som et 
supplement til vanlig håndvask, og når vann og 
såpe ikke er tilgjengelig. ClearKil er blitt testet i 
henhold til etablerte og generelt godkjente 
metoder som viser at den er hudvennlig og 
meget effektiv når den blir brukt som anvist! 
Tester har vist at den er 99,99% effektiv innen 30 
sekunder fra anvendelse imot et bredt spekter 
av både gram-positive og gram-negative  
bakterier,  sopp og sporer.  I følge en 
undersøkelse i USA så dreper stafylokokkene 
omkring 60,000 mennesker i USA hvert år, flere 
enn det dør i bilulykker.

ANVENDELSER OG ARBEIDSMILJØER HVOR QMI
KlearKil  ER  HENSIKTMESSIG:

..... maksimal  beskyttelse

 ClearKil

Klem noen dråper med ClearKil i håndflaten og fordel 
jevnt utover. Forskjellige hudtyper vil avgjøre hvor mye 
som er nødvendig for å dekke håndflaten fullstendig. 
Tørker i løpet av 30 sekunder.

ANBEFALT TIL REGELMESSIG BRUK

ClearKil smører huden samtidig som den motvirker 
tap av fuktighet. Da den er alkoholfri, vil den ikke tørke 
huden på samme måten som alkoholbaserte 
produkter ofte  gjør.

PRODUSENTER AV MAT, FISK OG KJØTTVARER, 
SLAKTERIER, BRYGGERIER, SYKEHUS, 
A L D E R S H J E M ,  M E D I S I N S K E  S E N T R E ,  
TANNLEGEKONTORER,  LABORATORIER OG 
AMBULANSE PERSONELL.

En ny undersøkelse publisert av Dairy Food and Environmental 
Sanitation påviste at alkoholbasert håndvask ikke var effektiv til 
bruk i forbindelse med håndtering av matvarer. Undersøkelsen 
påviste at alkohol dro opp bakterier fra underliggende hudlag, og 
medførte en økning i antall bakterier på hudoverflaten. Når et 
produkt kvalifiseres som et desinfeksjonsmiddel for bruk i 
restauranter og USDA-kontrollerte slakterier må det gjennomgå 
en Klorin og Fenol sammenligningstest. ClearKil oppfylte begge 
testene. Testene er tilgjengelig for de som måtte ønske dem.

Helsepersonell vasker hendene sine mellom 20-30 ganger om 
dagen for å unngå spredning av smittefarlige bakterier. Offisielle 
anslag viser at mellom 5-7 prosent av pasienter som kommer til 
sykehus får en infeksjon de ikke hadde før de ankom. Ifølge Dr. 
William Jarvis i Center for Disease Control er det så mange som 
80,000 pasienter som dør i USA hvert år, på grunn av infeksjoner 
som oppstår på sykehus. Noen ganger forekommer det at 
helsepersonell i tidspress glemmer å vaske sine hender når de 
skal behandle en ny pasient. ClearKil er rask å bruke og meget 
effektiv.

Referanse:
1. Dairy Food and Environmental Sanitation, Vol 14, No 3, Pages 
155-160 (Mars 1994)



QMI BARRIERE KREM
     (USYNLIG HANSKE)

Fordeler:

 INSTITUSJON
    INDUSTRI&

BESKRIVELSE:

QMI NORGE  /  POSTBOKS 103  /  3051 MJØNDALEN  /  TELF.: 32 87 70 77  /  TELEFAX: 32 87 76 44

Holder huden fuktig      Beskytter mot 
                                      skadelige kjemikalier
Fettfri, Ikke klebrig         Ingen irriterende stoffer

Profesjonell styrke          Inneholder Lanolin og  
                                                              vitamin E
Langtidsvirksom             Beskytter negler og   
                                                           neglebånd
Inneholder ikke parfyme

Klem ut en liten mengde krem i håndoverflaten, og maser 
den den jevnt utover, vær spesielt nøye med å få den under 
neglene og på neglroten. Innen 5 minutter vil QMI BARRIERE 
KREM skape en ugjennomtrengelig usynelig hinne som vil 
vare i mange timer. Den vil gi maksimal beskyttelse i 4 timer, 
men en behandling vil vare hele dagen.

QMI  BARRIERE KREM er  en usynlig membran krem, som  
beskytter huden mot uttørking på grunn av kulde, vind og 
vær, hud-irritasjoner,  hyppig kontakt med fuktighet,  
kjemikalier og håndvask. Beskytter hud og negler mot å 
sprekke eller oppløses.

Brukes av alle som ønsker å beholde huden sin ren og myk selv 
under vanskelige forhold som: Stadig kontakt med sterke 
såper, løsningsmidler, vaskemidler, alko- holer, bensin, olje, 
fett, kjemikalier, håndvask , arbeid utendørs eller i klima som 
tørker ut huden. Også ideell for bruk i friluftsliv.

QMI BARRIERE KREM gir maksimal beskyttelse mot 
hudirriterende miljø. Den  lager en usynlig hinne som 
beskytter og stenger ute hudirriterende stoffer. QMI 
BARRIERE KREM vil ikke forandre hudens evne til å føle 
berøring, og vil la huden puste og perspirere  som 
vanlig, noe som er viktig for kroppens velvære. 
Regelmessig bruk vil forandre sprukne og avskallede 
håndoverflater  til fornyede myke hender.

QMI vil aldri få deg til å føle deg seig eller oljete på hendene. 
Selv etter gjentatte vask med såpe og vann vil hendene dine 
være beskyttet. Samtidig med at QMI beskytter  din hud  mot 
skadelige påvirkning, vi l den gi næring  med 
fuktighetsbevarende  lanolin  og vitamin E.

ANVENDELSER OG ARBEIDSMILJØER HVOR QMI
BARRIERE KREM ER  HENSIKTMESSIG:

                                     
QMI BARRIERE KREM ble formulert med tanke på at bilmekanikere 
skal bevare huden på hendene myk og ren. Fett, olje,  bensin og 
andre skadelige løsemidler kan få en mekanikers hender til å bli 
harde og sprukne. Regelmessig bruk av QMI vil mykgjøre selv de 
hardeste og mest sprukne hender.

 BILVERKSTEDER:

SYKEHUS, LEGESENTRE,  TANNLEGEKONTORER, 
LABORATORIER OG UTRYKNINGSPERSONELL:

PLEIEHJEM:

FRISØR OG SKJØNNHETS SALONGER:

RESTAURANTER OG HOTEL BRANSJEN:

INDUSTRIELT BRUK:

QMI BARRIERE KREM gir tilleggsbeskyttelse for kirurger, leger, 
tannleger, sykepleiere og andre  som arbeider i helsevesenet.

QMI BARRIERE KREM beskytter pasienter mot irritasjoner fra urin 
og annen fuktighet.

QMI BARRIERE KREM beskytter mot sterke kjemikalier som shampo, 
permanentvæsker, blekemidler, hårspray og de fleste 
fargestoffer. Brukere er anbefalt å bruke hansker når de anvender 
spesielt dype farger, som på grunn av deres unike molekylære 
struktur  passerer barrieren fra QMI og også trenger  ned i 
neglene. QMI BARRIERE KREM beskytter både den profesjonelle 
og  kunden mot de sterke kjemi-kaliene  som er tilstede i akryl og 
gelnegler, så vel som mot aceton. Det er viktig å huske å smøre 
godt under neglene og på negleroten.

 
( Kokker, servitører, bartendere 

  og oppvaskere.)
QMI BARRIERE KREM gir ømme og såre hender en  hinne som  
beskytter huden  mot matvarer som kan irritere eller tørke ut 
huden. Lukten fra hvitløk, fisk og løk  vil kunne  vaskes vekk med 
såpe og vann, isteden for å trenge seg inn i huden og gi langvarig 
luktproblem. QMI BARRIERE KREM beskytter også mot sterke 
rengjøringsmidler som stekovnrens eller avløpsrengjøringsmidler.

QMI BARRIERE KREM beskytter mot fett, olje, polymerer, lim, grafitt, 
sement, slipemidler, stenull, kaustisk soda, bensin, diesel, parafin, 
kopimaskintoner, industrielle desinfeksjons-midler, de fleste 
trykksverter, lakk, maling, syntetiske såper og de fleste 
løsningsmidler. QMI BARRIERE KREM vil gi en viss midlertidig 
beskyttelse mot svovelsyre, saltsyre, nitrogensyre, fosforsyre og 
sitronsyre. Bruker bør vaske hendene hurtigst mulig etter en slik 
kontakt med syre for å hindre eventuelle brannsår.

QMI  TÅLER GJENTATTE HÅNDVASKER

INNHOLD: Vann, glycerinsterat, dimethicone, 

stearinsyre, glyserin, mineralolje, trietanolamine, lanolin, 

cetyl alkohol, metylparaben, propyl-paraben,  

vitaminE,  INGEN  PARFYME

..... langtids beskyttelse



CAUTION: Keep out of children’s reach. If swallowed, drink 1-2 glasses of 
water, induce vomiting. Contact physician immediately.
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TM  LiquiSeal

 

TM
  LiquiSeal

 

Stops oil leaks
Fast acting

Revive and restore seals 
Compatible with all oils

5000ML

++++ ++
Add 10-12% ICE LiquiSeal w/PTFE of total capacity to the oil. 
When the seals are leaking, add  the treatment to the gravity  tank 
in 6% strength. For faster result, drain the gravity tank down to 
minimum and add 20%. When the oil supply from the gravity tank 
is used up, add another 6% to the gravity tank's oil supply. Repeat 
this process until all ICE LiquiSeal w/PTFE is used up.

Directions:

Designed for use in all types of engines, transmissions, differentials, 
power steering units, hydraulic systems, compressors, pumps, propel 
systems and other equipment using oil in their systems.

Preventive Maintenance:

The Solution:

Contain no harmful 
aromatic solvents

or chlorine

TM  LiquiSeal

 

Applications:

ICE LiquiSeal applications also provide effective preventative 
maintenance by preventing oil leak before they occur. As heat and 
exposure to harsh operating conditions causes seals to deteriorate, all 
equipment over five years can benefit from ICE LiquiSeal’s restoring 
properties. While seals typically do not last “forever,” ICE LiquiSeal 
w/PTFE can often avoid oil leak repairs, or postpone repair until more 
conveniently scheduled. On Sterntubes it would be an advantage to 
redo the treatment at least once a year, in order to keep the outer seals 
pliable and smooth.

ICE LiquiSeal provides the solution, promptly stopping oil leaks by 
restoring seal elasticity and gently increasing seal size to fill the 
leak causing gaps. ICE LiquiSeal w/PTFE premium formula 
contains no harmful aromatic solvents, which cause uncontrolled 
seal swelling and loss of elasticity.

EEIICC

w/PTFE

m/PTFE

for Sterntubefor Sterntube

Internal Combustion Energy
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Stor fremgang for

tilsetninger fra QMI

Tilbakemeldinger fra kunder viser
revolusjonerende resultater ved bruk av
QMI PTFE i båt- og bilmotorer.
Johansen viser til et eksempel på en
Caterpillar (type 360) på 2.000 hk, der
det ble brukt 100 liter innvendig motor-
vask for rengjøring av motor før teflon-
behandling. Deretter ble 33 liter QMI
PTFE metallbehandling (basert på tre
liter QMIfor hver 10 liter slagvolum)
tilsatt gjennom oljefilteret. Like etter
oppstart ble fire liter toppsylinder
behandling tilsatt gjennom luftinntaket
på turboladeren.

Ca.fire timer etter behandling merket
man markant lavere eksostemperatur
(ca. 10-20 %). Under samme belasting

som før behandlingen med QMI,  så
man at drivstoff indikatorene viste 2-
10% mindre pådrag. Etter hvert som
tiden går så har alle lignende behand-
linger vist en dramatisk reduksjon i
smøreoljeforbruk. Alt er relativt til til-
standen av motoren. Men i gjennom-
snitt viser behandlingene rundt 40 %
reduksjon i smøreoljeforbruk. På sakte-
gående totakts motorer har sylinder-
smøringen blitt satt ned med ca. 30 %,
med meget gode resultater.

Også på slitasjesiden viser bruk av
QMI glimrende resultater. En
Kawawasaki Man på 12.000 HK, som
ble åpnet etter 10.000 timer, var ifølge
melding fra inspektør skinnende ren,
uten noen merkbar slitasje. Siden det

var kjøpt inn deler for 100.000 dollar
og motoren var åpen, ble stempel-

ringene skiftet, uten at det var
helt nødvendig. Lignende
tilbakemeldinger når det gjel-
der hydraulikkanlegg, kom-
pressorer og annet utstyr viser
store besparelser både i ener-
gi, reservedeler og smørolje.

For å kunne høste av disse for-
delene kreves det før det første at

den som er teknisk ansvarlig i sel-
skapet må være villig til å prøve

produktet ut. QMI anbefaler kunder
å først begynne med en hjelpemotor

eller startkompressor, for deretter å gå
videre til annet utstyr. Johansen kjen-

ner ikke til andre produkter som kan gi
brukerne større utbytte for hver inves-
tert krone.

Når det gjelder oljeselskapene og
motorleverandørenes er deres syn på
bruk av tilsetninger varierende.
Spesielt fra norske oljeselskaper har
det blitt uttalt at de ikke garanterer sin
smørolje dersom slike stoffer blir
brukt. I USA derimot, har senatet
gjennom den såkalte Magnussen -
Moss garantiloven slått fast (alt i 1975)
at leverandører av produkter ikke kan
holde tilbake sin garanti uten at det fin-
nes helt spesielle grunner til at kun ett
type produkt kan brukes. QMI oppfyl-
ler i likhet med andre smøroljer de kri-
terier (API) som trengs for å kunne
brukes i en forbrenningsmotor.

Når det gjelder amerikanske motorfa-
brikanter er forholdene de samme. Men
siden den amerikanske loven ikke gjel-
der i Norge, så er Johansens anbefaling
at QMI brukes etter at garantitiden er
over. Han tror imidlertid at disse pro-
blemene etter hvert vil løse seg av seg
selv, spesielt i tilfeller der kunden vil
forlange bruken av QMI i sitt utstyr
uansett hvilken olje eller motortype de
bruker. Enkelte har truet med at de vil
skifte oljeleverandør om de ikke får lov
til å bruke tilsetningene. Deretter har
oljeselskapet skiftet mening.

– QMI PTFE skader ikke motoren eller forårsaker problemer for motoroljen på noen

som helst måte (bekreftet av det Norske Veritas i sin rapport NO: 2002-3031). Det

fastslår daglig leder Tor Johansen i QMI Scandinavia, etter å ha solgt over 60.000

liter med QMI produkter i Norge de siste 10 årene.
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Oljetilsetninger som inneholder klor er skadelig
( Og de fleste "Luriumprodukter" inneholder klor !!! )

Forbrukere kommer ofte ut for ”oljetilsetningsprodukter” som inneholder klor. Disse er ofte
demonstrert på oljeløse motorer eller benktester slik som test av lagre. Selv om disse
demonstrasjonene tiltrekker oppmerksomhet, representerer de ikke motorens virkelige
arbeidsforhold der klorets langsiktige korrosjon kan oppveie kortsiktige fordeler. Klor er
svært reaktivt. Dette gjør kloret korrosivt mot motorens metaller og reagerer med mange av
motoroljens bestanddeler.

Kjemisk aktiv
Klortilsetninger hører til kategorien av tilsetningsstoffer som er kjemisk aktive, og brukes
under ekstremt trykk, sammen med svovel, fosfor, bly og sink, for bruk på friksjonsflater hvor
avgrenset smøring oppstår. Avgrenset smøring oppstår når høy belastning mellom to flater
som glir mot hverandre, presser ut olje slik at det kun blir en tynn hinne igjen til smøring.
Under høy belastning vil ”ekstrem trykk” -tilsetningene reagere kjemisk med
metalloverflatene og danne et overflatebelegg.

Rask reaksjon
Klorholdige tilsetningsstoffer reagerer raskt med metalloverflater på grunn av høy andel av
negative elektroner. Klortilsetninger er derfor noen ganger benyttet i skjærevæsker for
industriell skjæring som er laget for å imøtekomme kravene til ekstremt trykk ved
metallbearbeiding. Denne prosessen innebærer en metallskjæring foretatt i en enkelt operasjon
i et åpent system med konstant spyling, forhold som ikke fører til korrosive angrep.

Saltsyrekorrosjon
Forbrenningsmotoren innebærer et lukket system, beskriver Maurice LePera, som arbeidet
som assosiert leder for avdelingen for drivstoffer og smøremidler  ved U.S. Army’s Tank
Automotive Research Development and Engineering Center, i august 1998, i tidsskriftet
”Lubes-n-Greases” i artikkelen ”Klor og motoroljer: En gunstig blanding?” (Chlorine &
Engine Oils: A Good Mix?):

“Klorholdige tilsetninger er ikke brukt i moderne motoroljer. Miljøet inne i en
forbrenningsmotor består av høye temperaturer, forbrenning og avgasser, fuktighet, syre og
forstadier for oksydasjon, slitasjerester, uforbrent drivstoff, osv. Kombinasjonen av disse
ingrediensene samt katalysatoreffekten fra metalloverflatene og spor av oppløselige metaller
så som kobber, forårsaker at klor blir hydrolysert. Denne prosessen danner saltsyre og andre
biprodukter. Straks de er dannet, vil disse biproduktene kunne forårsake alvorlige indre
korrosjonsproblemer, spesielt på jern- og aluminiumslegeringer.”

Oljespesifikasjonene forbyr klor
Visse produsenter av klorholdige tilsetninger hevder at deres produkter ikke er korrosive.
Korrosjonsforhindrende tilsetninger er kun en kortsiktig løsning som gjør motoren utsatt for
korrosjon etter hvert som tilsetningene mister sin virkning. Siden korrosjonen ikke er synlig
for føreren, kan den fortsette inntil den påfører havari og motorstans. Nok en gang, sitat
LePera:

”Korrosjon inne i en motor kan være en lydløs ødelegger.”
Disse bekymringene er understreket av militære spesifikasjoner for smøreoljer og
kommersielle spesifikasjoner som forhindrer bruk av klortilsetninger.

Skader motordeler
Cliff Gottlob fra Gottlob Research and Engineering sier videre:

“Dette (bi-produkt av klor i motorer) er et meget korrosivt produkt som ikke bare er
skadelig for deler som lagre, stempler og andre metalldeler, men også for miljøet.  ……Den
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ødeleggende effekten klor har på materialer som gummi, neopren, kork og kompositter som er
basismaterialer i pakninger, foringer, osv.. er ekstremt sterk.”

Produktbeskrivelsen skjuler fakta
Mange klortilsetninger er dessverre ikke merket med at de ”inneholder klor”. Teknisk sett, er
klor i ren form en gass. Disse produktene omgår dermed temaet ved å bruke klorholdige
hydrokarboner, parafiner, løsemidler, osv. Hvis pakningen er merket med ”Inneholder ikke
PTFE, grafitt, molybdendisulfid eller faste stoffer”, er det sannsynlig at produktet inneholder
klortilsetninger.

Narredemonstrasjoner
På grunn av klorets raske reaksjon, virker salgsfremmende demonstrasjoner, slik som oljefrie
motorer og lagertester attraktive på lite årvåkne kunder. Se bladet "Det Beste" og avisspalten
”Drive It Forever”, som er skrevet av Bob Sikorsky, medlem av SAE og STLE, nasjonal
motorspaltist og forfatter, og anerkjent forbrukerforkjemper som skriver:

”Dessverre benytter mange (klortilsetnings)reklamer trikks og lureri for å overtale
publikum til å kjøpe produktet. Disse demonstrasjonene er meningsløse, og har ingenting å
gjøre med hva som faktisk skjer inne i en motor som er i drift. Ulempen, som selvfølgelig
ikke nevnes, er at produktet er svært korrosivt.
Fordi produktene er så korrosive, har oljeindustrien sluttet å bruke klor som tilsetningsstoff i
motorolje for mer enn 40 år siden. Du bør også avstå fra ethvert produkt med klorholdige
hydrokarboner. Jeg har personlig sendt prøver av begge produkter (Dura-Lube og Prolong)
til et anerkjent laboratorium for analyse av klorinnholdet. Dura-Lube viste 6.8% klor, mens
Prolong viste nesten ufattelige 30%. …(Fra en annen spalte.)  Motor-Up viste et innhold av
klor på 17.9%. (Energy Release inneholder over 30% klor)

”Valg av riktig produkt kan bety forskjellen mellom 80.000 km med en motor som
fungerer optimalt eller med en motor som kan få skade som følge. …Kun ASTM- og SAE-
godkjente motortester er pålitelige, og verken Dura-Lube eller Prolong har testet sine
produkter med disse industrielt anerkjente testprosedyrene.”

Hva viser virkeligheten?
En artikkel i tidsskriftet Consumer Report fra oktober 1998, ”Prolong: Ikke prøv dette
hjemme,” henvendte seg til salgsfremmende demonstrasjoner:

”Oljetilsetningen er ment å skulle vare selv når oljen er rent ut. I Prolong-reklamen
kjører Unser og flere på en løpsbane i Mojave-ørkenen uten olje eller oljedreneringsplugg.
Den samme annonsen,  kringkastet over hele landet, viser en dame som, takket være Prolong,
angivelig skal ha kjørt fra Santa Barbara til Los Angeles uten olje. (Grunnen til at hun stoppet
etter 4 timer, 40 minutter og 7 sekunder? Hun var sulten.)

Vi testet ikke de andre produktene, men vi erfarte hvorvidt Prolong ville beskytte en
motor etter at oljen var rent ut. Vi installerte en fabrikkombygget GM 4,3-liter V6 motor i to
Chevrolet Caprice. Vi fyllte Pennzoil motorolje på begge motorene og tilsatte Prolong  på en
av dem. Prolong hevdes å skulle virke umiddelbart. Vi kjørte bilene mer enn. 160 km, fjernet
oljen og kjørte så videre. Etter bare 13 minutter og  8 km, stanset begge motorene samtidig.

QMI - er testet og funnet unik
QMI Motorbehandling er en friksjonsflate / metallbehandling med PTFE, som ikke er
kjemisk aktiv og derfor nøytral mot alle motordeler. QMI Motorbehandling er testet av
Soutwest Research Institute med ASTM’s Sequence IIIE. Dette resulterte i 88% mindre
slitasje på en V6 Buick motor i forhold til referanseoljen. Produktet bestod også alle de andre
motorsikkerhetstestene.  QMI PTFE har også vist seg å være effektiv i det krevende
industrimarkedet som forbyr bruk av klortilsetninger i lukkede smøresystemer.



                                                                           Gir:
M/S “STAR GEIRANGER”, WESTFAL-LARSEN, BERGEN behandlet 2 stk gir med 46 liter QMI
Girbehandling (10%). Totalt mengde girolje på hvert gir: 230 liter.  M/S “VESTKAPP”, Matias
Aarvik, 6740 Selje M/S “POLARLYS”, Hurtigruten, behandlet  aktergir med QMI girbehandling.
M/S “MEKA”, behandlet gir (100liter olje) EINARSEN SHIPPING, Karmøy.  M/V “SEA PRIDE” Gir
hovedmotor (4000 liter oljevolum) 150 liter QMI  10.12.99.  M/T “NAVION VIKING”, RASMUSSEN
MARITIME SERVICES, Kristiansand, behandlet 1 Thruster med QMI Girbehandling, og et lager med
QMI Universalfett. M/V “TAKAYAMA” Barber Ship Management, Gir hovedmotor (4000 liter
oljevolum) 124 liter QMI. M/V “WANI FALCON,  M/V “WANI SVAN”,  Wani-Norse Management, Oslo
behandlet transportbånd og amp. på motorene gikk ned.“NORGAS CHALLENGER” NGC, Oslo  
brukte 50 liter PTFE girbehandling på 500 liter Girolje

Kompressorer:
M/V “ALSTERN”  Barber Ship Management, behandlet luftkompressor med 5 liter QMI PTFE

Smørolje og tungolje separatorer:
M/V “NOREN” Barber Ship Management,  1.11.01 behandlet separatorer med QMI Separatorvask
og QMI PTFE metallbehandling. Separatorene holder seg rene mye lengre.  M/V “BERGE ARROW”
Bergesen DY Shipping ASA, 15.08.01 behandlet separatorer. Separatorene holder seg rene mye
lengre. M/V “ATLANTIC EXPLORER” har behandlet separatorene med QMI Universalfett. Resultat:
Holder seg mye lengre rene. Hurtigruten M/S “POLARLYS”, behandlet separatorene med QMI
Universalfett. M/V “PETER WESSEL”, QMI Universalfett til separatorer for smøreoljen.            
                                                                 

PTFE Air Cooler Treatment
M/V “ TAGUS”  Barber ship Management,  Lysaker    25 liter PTFE Air Cooler Treatment til 2 kjølere.
 M/V “SEA PRIDE”  Vestnav AS, Oslo   40 liter  PTFE Air Cooler Treatment til 2 kjølere
M/V “NORGAS PIONEER”  NGC, Oslo,  10 liter  Turborens,  5 liter PTFE Turbobehandling og 1 liter
PTFE metallbehandling.
                                                            QMI Lekkasjestopper:
M/S “SKUDE JURA”. behandlet lekkasje i proppel akselingen med 10 liter  QMI Lekkasje- stopper.
M/V “FRIBORG”, Fribulk, 4251 Kopervik, 5 liter Lekkasjestopper for styrehydraulikk.M/S “FRISNES”
5 liter Lekkasjestopper for styrehydraulikk. M/S “GARDSEA”  2 LITER QMI LEKKASJESTOPPER
M/S “RENGA” OFOTEN OG VESTERÅLENS DAMPSIPSSELSKAP AS, 2 liter QMI
LEKKASJESTOPPER M/V “FRIBULK” Friborg Management, 4251 Kopervik, 5 liter QMI
LEKKASJESTOPPER M/V “ NORMAND  TONJER” SOLSTAD SHIPPING, 25.09.01 30 liter QMI
Lekkasjestopper for propellhylsa 15.9.00 M/V “ BERGE ARROW” BERGESEN DY SHIPPING ASA,  
40 liter Lekkasjestopper for propellhylsa. 1.12.00 M/V “ NORMAND  VESTER” SOLSTAD
SHIPPING, 30 liter QMI Lekkasjestopper for propellhylsa 9.3.01 M/V “IGLOO TOR” BERGESEN DY
ASA, OSLO,  5 liter QMI Lekkasjestopper  9.4.01 M/V “BERGE ARROW” 19.004.01 6 liter
Lekkasjestopper for styremaskin. All lekasje stoppet. M/V “PROBO ELK”, THE KLAVENES GROUP,
SHIP MANAGEMENT, behandlet  lekkasje i propellhylsa med 40 liter QMI Lekkasjestopper. M/V
“FRIBULK” Kopervik Bulk, Kopervik 5 liter QMI Lekkasjestopper, for lekkasje på hylsa. M/V “BERGE
EAGLE” 10.12.01 BERGESEN DY ASA, OSLO 40 liter QMI Lekkasjestopper M/ptfe for hylsa. M/V
“BERGE SAGA” 10.02.02 BERGESEN DY ASA, OSLO 40 liter QMI Lekkasjestopper M/ptfe for
hylsa. M/V “BERGE EAGLE” BERGESEN DY ASA, OSLO 10.05 behandlet styremaskinen 18 liter
lekkasjestopper.







BoatgirAicher.max







M.V Atlantica Hav.max



 

Brukertest av QMI Universal smørefett for kulelagersmøring
Hallo Thor! Her ser de beviset for at Smøring med QMI smørefett gir svært godt
resultat.
Samtlige kulelager og glidelager smøres nå med QMI universalfett.

Det har vært målt lagerstøy før og etter bruk av QMI smørefett på kulelager til
kjølevannspumper.

Første diagram viser målinger når lagre for elektromotor og pumpelager er smurt med
EP2 grease i en periode på et år. Målingen blei foretatt i år 2001.
Målingen er utført med SKF måleutstyr og verdiene er angitt etter deres norm som SEE
verdier.
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Diagrammet under viser resultat etter at de samme lagre blei smurt med QMI smørefett.
Måling er uført for årstall 2002, for den samme pumpen og elektromotor som vist i
diagrammet over.
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Etter at lagre blei smurt i januar 2002, ser vi en betydelig reduksjon i lagerstøy.
Som diagrammer viser er lagerstøy og dermed også friksjon og slitasje mindre og
holder seg jevnt lavere ved smøring med QMI universalfett. QMI grease brukes nå på
alle lager.

Hilsen
Rune Weltzien
Assist. Tekn. Sjef.





 Kontrollstasjon: Kleppveien 102  4050 SOLA   Daglig leder: Olav J. Rettedal
 Org.nummer: 982511321MVA   Bankgiro: 3250.05.14395

 Telefon: 51 65 11 51       Fax: 51 65 11 52

Statistikk ved bruk av QMI ved for høy røykgassmåling på EU-kontroll.

De bilene er kun tatt med i statistikken som ikke har gjort andre tiltak i tillegg.
R = Runrite, D = Drivstoff-forbedrer, M = Motorbehandling, I = Innv. motorvask, O = Oljelekkasjestopper.

Biltype                                 Årsmodell     Km.stand      Behandling    Verdi før       Verdi etter    % reduksjon

Ford Escort 1.8 TD 94 139’ R 4,0 1,6 60
Nissan Laurel 2.8 D 86 497’ D 3,0 1,6 47
Citroën C15 D 96 54’ D 2,7 1,0 63
MB 190 D 89 174’ D 3,5 1,9 46
Opel Kadett 1.6 D 88 124’ D 3,2 1,5 53
Mitsubishi L400 D 96 112’ D 3,7 1,8 51
Chrysler Gr. Voyager TD 96 90’ R 4,4 3,0 32
Vw Caravelle 1.6 TD 90 150’ D 4,0 1,7 58
MB 250 TD 95 221’ D 3,4 2,4 29
MB 300 D 83 776’ D 3,2 2,0 38
Mitsubishi L300 2.5D 92 163’ D 5,0 2,1          58
MB 250 D 91 170’ D 3,7 1,7 54
Mazda B2200 D 91 164’ D 3,1 2,4 23
Nissan Sunny D 93 223’ D 3,5 2,1 40
Mitsubishi Pajero TD 91 190’ D 3,4 2,2 35
Toyota Hilux 87 284’ D 5,0 2,3 54
MB D 81 482’ D 3,0 2,3 23
Skoda Pick-Up 1.9D 97 31’ D 4,0 1,7 58
Mazda E2200 D 91 177’ D 3,3 1,6 52
MB 300 TD 85 440’ D 6 2,8 53
Toyota Hilux 91 59’ R 3,8 2,1 45
Nissan Laurel 2.8D 86 574’ D 8,5 2,0           77
Ford Courier 1.8D 96 70’ DMI 4,5 2,2 51

Snitt 48

Grenseverdi på EU-kontroll er 3,0 på turbodiesel og 2,5 på sugediesel. Etter at jeg begynte å notere ned verdiene
har alle bilene blitt godkjent på etterkontroll! På bensinbiler får jeg også tilbakemeldinger fra kunder som merker
tydelig forskjell etter bruk av drivstoff-forbedrer eller Runrite. For eksempel finere gange på tomgang og større
motoreffekt. Min erfaring og mange tilbakemeldinger fra kunder gjør at jeg sterkt anbefaler jevnlig bruk av
QMI. Når jeg stadig får positive tilbakemeldinger om alle QMI produktene og aldri negative er det kjekt å selge
QMI!

Olav J. Rettedal
Daglig leder



DU PONT LØSER ET PROBLEM SOM SKAPTE FRIKSJON.
Mazda Motor, Japan, behandler sin siste utgave av  Wankelmotoren med “Teflon” 

Felix Wankel, en usedvanlig dyktig tysk ingeniør, oppfant sin roterende stempelmotor i 1954. Motoren som
ble satt i produksjon 10 år senere av NSU anvendte ikke vanlig stempelbevegelse. Alle bevegelige deler roterte,
bortsett fra ett unntak: Den såkalte rotoren, som hadde avrundet triangulær form, både roterte og beveget seg
sirkulært innen et hus som var formet som et åttetall. Denne utformingen gav 3 roterende “arbeidsstillinger” som
alternativt utvidet eller innsnevret seg.

I tillegg til sin eksepsjonelle geometriske form, besto Wankelmotoren av langt færre deler enn vanlige
stempelmotorer. Den var mye lettere, i forhold til kraftuttak. Da bevegelsene hovedsakelig var roterende fikk den
jevnere gange når turtallet økte.

Det var derfor ingen overraskelse at mange motorfabrikanter anskaffet seg lisens på motoren, etter at NSU
hadde gjort den kjent. Disse firmaene inkluderte Toyo Kogyo (Mazda), Suzuki og Yamaha i Japan, GM og Curtis
Wright i USA, Daimler-Benz og Fichtel & Sachs i Tyskland og Rolls-Royce og Perkins i England. Dessverre ble alle
som en, unntatt et firma, desillusjonert og motløs da motoren ble plaget av kronisk høy slitasje, i tillegg til
utilfredstillende høyt drivstofforbruk og eksosutslipp.

“Siste mann ut” var Mazda, og det grunnet i en person,  Kenicki Yamamoto, en meget dyktig ingeniør, som
hadde usvikelig tro på motoren. Kenicki Yamamoto var så imponert av Wankelmotorens elegante og enkle
konstruksjon, kompakte vekt og jevne gange, at han var fast bestemt på å overvinne disse ulempene.

Store fremskritt har nå blitt gjort på alle tre punkter av Mazda, og kanskje det største fremskrittet hittil, er
åpenbar i den siste versjonen av motoren: Twin rotor Type 13 B EG1 med slagvolum på 654cc.  Den nye modellen
inkluderer Du Pont’s Teflon fluorkarbon belegg på veggene i rotorhuset og tynnere apex pakninger på rotorene.

Teflon’s ekstreme lave friksjonskoeffisient har dramatisk nedsatt slitasjen på rotorhuset og apexpakningene. I
tillegg har Teflonbelegget redusert den interne friksjon i motoren så den mekaniske effekt har økt, samt at
drivstofforbruket er redusert i forhold til tidligere modeller. 

Avgjørelsen om å bruke Teflonbelegg kom etter en fullstendig analyse av hvordan slitasjen oppsto mellom
apexpakningene og innsiden av rotorhuset. Dette ble gjort ved å gi en eksperiment-motor et uvanlig  høyt kraftuttak
ved hjelp av bensininnsprøyting og turboladning. Forskerne oppdaget at når det var høyt drivstofforbruk og dårlig
forstøvning av drivstoffet så ble mye av drivstoffvæsken liggende på friksjonsoverflaten og uttynne oljefilmen, samtidig
som at turboladeren økte trykket mot apexpakningen. Det ble også konstatert at hurtig akselerasjon eller  bremsing av
kald motor forårsaket metall mot metall kontakt mellom apexpakninger og friksjonsoverflatene i rotorhuset. Disse
tingene tilsammen forårsaket uakseptabel høy slitasje.

En gjennomgang av mulige løsninger fikk Mazda til å konkludere med at kun bruk av faste smøremidler på
krombelagte friksjonsoverflater ville kunne forbedre kontaktflaten mellom apexpakningene og friksjonsoverflaten i
rotorhuset.  Et slikt belegg måtte ha godt feste til overflaten, være lett å påføre ved moderate temperaturer, og
kombinere god selvsmørende effekt med høy motstandsdyktighet mot varme og bensin.

Disse kriteriene pekte mot et valg av fluorkarboner, derfor ble Teflon den selvfølgelige kandidat. Belegget ble
sprøytet på, varmet til 80oC, og deretter herdet ved litt over 150oC.  Laboratorietester viste at både
herdetemperaturen og herdetiden hadde stor innflytelse på den endelige friksjonkoeffisienten på belegget. Den
optimale tykkelsen på belegget viste seg å være 20 mikrometer. Da senere tester og prøver av dette Teflon belegget
ga meget gode resultater angående slitasjereduksjon både på apexpakninger og friksjonsoverflater i rotorhuset, ble
behandling raskt adoptert som standard for motoren. ( Belegget hadde en holdbarhet på 100 000 km.)

Artikkelen er oversatt fra en Du Pont artikkel om Teflon (polytetrafluoretylen, PTFE) av QMI Norge, 3050
Mjøndalen, 



QMI Scandinavia Frakkagjerd, 20.06.02
3051 MJØNDALEN

QMI hydraulikkbehandling av DEMAG HC 190.

Mobilkranen er en 70 tonner, produsert i 1990, nå gått 10300 timer. Etter noen
år med konstant varmgang av hydraulikkoljen på overvognen, forsøkte vi med
ekstra oljekjøler og ny bremseventil for winsj til en pris pa NOK 80.000,-.

I februar 2001 skulle kranen på jobb til Rukjan.
Vi foretok en full service på hele kranen, det innebar 800 liter hydraulikkolje
og filterskift på overvognen.
Ute temperaturen var til tider ned mot – 35oC, allikevel gikk hydraulikkoljen
så varm, at arbeidet måtte avbrytes for å få kjølt oljen.

Ut på sommeren samme år kom en representant fra QMI, som foreslo å prøve
QMI hydraulikkoljebehandling. Da denne behandlingen kun kostet kr 6.000,-,
var dette et rimelig forsøk satt opp mot tidligere resultatløse forsøk.

November 2001, ved 9900 timer, ble hydraulikkanlegget behandlet med 25
liter QMI og den ekstra oljekjøleren ble fjernet. Rett etter tilsetningen av
produktet skulle hydraulikkoljen kjøres varm. Vi hadde full last i kroken og
minimalt med olje på tanken, etter en time med vinsjing, holdt oljen fortsatt
normal arbeidstemperatur.

Nå i Juni 2002, etter 400 timer, har vi fortsatt ingen problemer med varmgang
av hydraulikkoljen.

Vi er ikke tvil om at produktet fra QMI, løste våre problemer med kranen.

Med vennlig hilsen
Rolf Wee Transport as

Alf Rune Undheim
Mekaniker





Routed to: Managers TKCO

Attn.: DWH
Fm.: Banastar
3 1/07/2003

Good morning,

We would prefer waiting a little more time to monitor and get more
details for the results on running of Aux. Eng. No.1.
As we have stated after testing, and in the latest Engine
Performances Report, the engine is running in very good condition.
The parameters are more stable, the amount of noise has been
reduced.
After the cleaning process by "Cleaner solution", the luboil pressure
at the inlet of the engine has been reduced from 5.3 to 5.0 bar due to
cleaning
all passages through engine moving parts removed all dirty deposits.
On inlet T/C, luboil pressure has been reduced from 4.8 to 4.6.
The cleaning has improved the flow speed inside the engine.

From: hiyMgmtailK-group.com
Date: 01. august 2003 14:10:56
to: Thor Johansen
Subject: Re: MiX ENG NO:1 .REFN000312A37 .PRIUN .REFNOOO1DE9BA .REFNO=0042D6BF

Fonarded by Dag Wille Holtan on 01.08.2003 14:10:08



ES17ARELSE VEP UKEN AV QMI F’A HJELEM0T0gE.:

łehandling av hjcipemotorer ombord I MIS VILLA tilhłrende Kystverket.

Fork!arin4 av dcii erafiske frcm9tillungen av s1ita.ajen!vet p hje!pcmotorene.

Vi kan her se at hjelpemotor 3, som for łvrig har ca. 250 timer mer garigticl p smłreoljeri,
har et mye Lecire analyseresultat eriri hjelpemotor I og 2. Hjelpemotor 3 Ie for łvrig
beharicflet mec1, QMI irnivenclig rriotorvask og QMI niotorEeharicIing 10.01.96. Hjelpemotor 3
hathle cia eli total. garigtici p 56.061 timer. Oljeanalysen av 14.05.97., He tatt etter
61.041 timer, civs. 4.SE’O timer etter Leharicilingeri meci QMI. Vi ser ut fra ciisse oljernlirigene
at selv etter Ca. 5000 timer, s Jigger slitasjenivet p hjelpemotor 3, som QMI
h’ehancilet ca. 5000 Lrukstimer ticiligere, ca. 5Q% under hjelpemotorerie sorn ikkc er QMI
ehandlet. Hjelpemotor 3, har en gangtid p ca. 3 timer pr. ciłgn. Oljeforl7ruket var ca 5
Liter pr. ciłgri, E?ehancllingen, dette He reciusert til 5 liter pr. uke ettcr QMI l’ehancilingen.
P hjelpemotor 1 He recluksjon avjernpartikler rec1usert med 6%. F’ hjelpemotorerle 2 og 3
He tallerie hen holdsvis 79% og 70%.

0ljeforLruket pr. time fłr behanclling 5:13 = 0,3S5 liter / timeri
Oljeforbruk etter QMI behandlin, 5:13x5 = 0,055 liter / timen
Spart oeforbruk = 0,33 liter / timen

Fris p smłreolje kr. 7.50 pr. liter.
Pette gir en besparelse p recIusert smłreoljeforb’ruk:

Kr. 7,50 x 0,33 x49S0 = kr. 12.325,50
Kostpris for QMI beharidlinc " .674,00
Netto besparelse kr. 0.651,00

Vi vil oversencle komplette testresultater og arinen iriformasjon til interesserte kurider,
verinligst kontakt Thor Johansen hos QMI Scandinavia p tlf.: 32&77077 eller p fax
32977644

Med vennlig hilseri
QMI SCANPINAVIA

Thor Jo ansen, claglig leder



QMI Norge
Postboks 103

3051 MJONDALEN

VEDR. QMI-BEHANDLING AV BATMOTOR - YANMAR 2GM

Tiifeldigvis kom jeg over en artikkel i et bâtblad orn produktet QM1. Jeg er skeptisk til
"vidundermiddel", men etter a ha tatt kontakt med QMI Norge og fÆtt tilsendt brosjyrer s.
"tente" jeg p produktet og bestemte meg for prove dette pa var bâtmotor.

I plastsnekka var sitter det en Yanmar 2GM -2 sylindret dieseimotor fra 1981. Det var ikke
noe gait med motoren fra fłr, men vi viiie likevel se on QM1 kunne "sprite" den litt opp.
Etter a ha gjennomfort QMI behandlingen slik foreskrevet full fart i 1-2 timer pa med
foigende bruksanvisning, sÆ kunne vi slâ fast at max. omdreining p motoren var łket fra Ca.
3200 rpm. ti oppunder 3500 rpm.
Det er ytterst sjeIden vi sànn sett har bruk for denne forbedringen siden vi nesten aidri gâr
for full fart, men det var likevel ikke tvil om at QMI-behandIingen virket!
I tillegg starter motoren lettere selv om den aidri har vrt direkte tung a starte og vi mener
ogsâ at den gâr "mykere" selv om vi ikke har testet dette vitenskapelig.

Vi har ikke noen vitenskapelige bevis for at motoren er bedre, men overnevnte fakta basert
pa var erfaring kan ikke underslÆs.

God egen erfaring med QMI gjor ogsâ at jeg kan anbefale produktet til andre.

Norheimsund, 27. april 2001

Vennlig hilsen

Eivind Straumstein
Tololia 47
5600 Norheimsund
TIf. nr. 56 55 26 48

















SPESIALFARTØY FOR MUDRING OG OPPRENSING AV HAVBUNNEN

Vrtin AS

ØM I NOROE Ostremha 46
- Boks22postboks 103 N-4251 Kopervik

3051 MJØNDALEN
TIF. 52 85 50 07
Fox 52 85 50 94
Mobil 946 79 280

Forefaksnr. NO 976 232 763 MVA
Bank 3361.05.04111

MS Vitin:
Ill/fox 945 76 961

RAPPORT VEDR. BRUI< PV QMI MOTORVASK 06 QMI MOTOR BEHANDLING
IlL VAR CATERPILLAR 343..

Torsdag 2 oktober 1997 m vi stoppe catepillaren pg..a.. at den
har fâtt for lite luft. Motoren ryker veldig og eksostemp. er
430 grader celsius. Det viser seg vre lekasje p luft til
motoren + tett luft filter, dette medfwrte til brente stempel
f.jrer og g.jennomslag. Jeg ringer til Kopervik Slipp snakker
med Dagfinn Mannes, .jeg forkiarer han situas.jonen og ber om
rd, han forteller om et middel som skal kunne lese
fastbrente stempel f.jrer, *jeg fr tif og adrese til QMI
NORGE. QMI Norge leverer meg motorvask samt motor behandling
lłrdag 4 oktober 1997.. Vi g.jer behandlingen. Resultat svrt
tilfredstilende, ikke g.jennomslag, eksos temp.. holder 330 c
ved ved 1600 omd. temp p vann gâr ned fra ca 72 grader c til
68 grader c.

Vi har i dag 10 november 1997 k.jert motoren 684 timer etter
behandlingen og alt ser veldig bra ut. Motoren driver en 14
sandpumpe som qr 24 timer i dgnet..

Ramber 10 november 1997

med hilsen

Tor Vea
Skips f 0 r e r

MIS "VITIN"
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AVD. CONSULTING ENGINEER
Fide N-4250 Kopervik

Postboks 232
Bankgiro
Foretaksnr.:
Telefon
Telefax

N-4291 Kopervik
3315.05.34653
NO 863 474 582 MVA
52 85 53 85
52 85 53 86

MARITIM TEKNIKK
v/Jan Thorkelsen
Myrveien 8
5545 Vormedal

Vedrorende QMI motorbehandling.

Pa M/V Frihav tilhłrende Kopervik Shipping AS ble det sommeren 98 gjennomfert
motorvask,samt motorbehandling med QM1Motoren,en Noahb F26R 1320 1-1k ved 825 rpm
hadde er forbruk pA ca.35 liter pr. dłgn,etter 2-3 mAnder hadde bAten et forbruk pA ca. 27 liter
pr dłgn.1 lłpet av denne periode.mA det sies at det er skiftet ett stempe! samt stempelforing.
Noe av reduksjonen i smeroljeforbruket kan nok tilskrives dette,men vi er overbevist at QMI
behandlingen hadde sin besparelse.Drivstoft’orbruket Me redusert med ca. 10 liter pr+ time.
BAten var under vAr drift inntii medio desember,sA vi har ikke noen videre erfaringer mht.
smłroljeforbruket enn disse 6 mAnder.

/7
Med hilsen

Oljeforbruk redusert med ca. 23%

Drivstoff-forbruk redusert med ca. 5%











QMI SOR
v/ Oyvind Olsen
4815 Saltrłd

VEDR.: OMI MOTORBEHANDL1NGMED PTFE POLYMER.

M/K TAMARA, reketrâler-46 fot er utstyrt med en GM Detroit Diesel 6V 71N- 76 modell
original ytelse 230 hk. v/ 2100 o/min.

Denne motoren ble montert i 1987 og marinisert ned til Ca. 200 hk. v/i 800 o/min. Maskinen
ble fulistendig overhalt hłsten 1991 og har blitt kjłrt Ca. 3000 driftstimer siden.

Dette er en meget robust og driftssikker motor, tilpasset bAtens bruksomrâde og ennâ ye! verd
A ta vare pA, selv om drivstoff-forbruk er noe hłyt i forhold til ytelsen, Ca. 25 Iltimen ved 1800
o/min.

For A teste effekten pA QMI behandlingen ble det foretatt mAlinger fłr og etter 50 timers
driftstid med fłlgende observasjoner og resultat:

* Drivstoff-forbruk redusert med 12,6% Fra Ca. 25 liter til Ca. 22 liter i timen v/i 800
o/min.

* Smłreoljeforbruk redusert med 20% Fra 1 liter til 0,8 liter pr. 25 timers driftstid.
* Starter lettere, selv uten motorvarmer innkoplet. Smłreolje API-CD-i 1 VISKOSITET
GRAD SAE4O.

* OKET MAX TIJRTALL PA PROPELLEN FRA 1800 T 2000* 0/M1N. Denne
łkningen medfłrer ikke at kjłlevanns temperaturen stiger over det normale. Fłr
behandlingen med QMT begynte bAten A riste pA 1800 o/min, sA den gikk best pA
1400/1500 omdreininger

* Motoren gAr lunere med redusert stłynivA.
Denne effektekningen pa en fast propel er ifłlge NTh en effektłning pa Ca. 20%

Det ble ogsA behandlet en rekesollemaskin. Denne maskinen hadde problemer med smłringen.
Etter behandlmgen med QMII ble strłmforbruket redusert med 80% fra 10 amp. til 2 amp.
Elektromotoren til rekesollemaskinen hadde en drifisspenning pA 24volt.

QMI kan antagelig brukes pA de fleste roterende komponenter med godt resultat og kan
anbefales pA det beste.

T. M. TRONDAL

c%77
SALTROD den 6. april 1995.



From: ShipMmttk-group,oom
Date: 01. august 2003 14:10:56
To: Thor Johansen
Subj ect: Re: AUX ENG NO: 1 .REFNOOO3 1 2A37 .PfflON .REFNO=001DE9BA .REFNO=0042D6BF

Forwarded by Dag Wille Holtan on 01.08.2003 14:10:08

Attn.: DWH
Fm.: Banastar
3 1/07/2003

Good morning,

We would prefer waiting a little more time to monitor and get more
details for the results on running of Aux. Eng. No.1.
As we have stated after testing, and in the latest Engine
Performances Report, the engine is running in very good condition.
The parameters are more stable, the amount of noise has been
reduced.
After the cleaning process by "Cleaner solution", the luboil pressure
at the inlet of the engine has been reduced from 5.3 to 5.0 bar due to
cleaning
all passages through engine moving parts removed all dirty deposits.
On inlet TIC, luboil pressure has been reduced from 4.8 to 4.6.
The cleaning has improved the flow speed inside the engine.
Please note all sludge was observed near the suction strainer in the
sumptank
while cleaning.
The jacket outlet temperature has been reduced from 78 deg C. to 76 deg C..
That means the friction has been reduced due to the new additives.
Also the exhaust temperature has been reduced, may be due to the treatment
of the air duct and cooler to the piston head by the infusion on blower
suction side of 2 litres of PTFE polymer.
All in all we feel that this step with new technology is for our
improvement.
We are wondering if it is possible to do the same for the other two
auxiliary engines. As you know from the last RLA results, Aux.Eng.No.2 & 3
are not in good condition. They recommend to refresh the oil. The oil had
been refreshed just two weeks before sending the samples. This shows our
oil got contaminated by the sludge deposits existing inside the
oil passages. It is possible that the refreshed oil has cleaned the dirt
which
has come again in circulation with this particles.
We need a firm decision for the same treatment of the other two engines.

BRGDS
ChEng



IafLassesen TIf: 37030002
!eketrdler rederi
edre Skibvik 21
1815 Saltred

Ser Supply v/łyvind Olsen
Neskilveien 30

4815 Saltred

Saltrłd, den 17. april 1996

QMI motorbehandling.

Dajeg sommeren 1994 ble presentert for Deres QMI-produkter, varjeg i utgangspunktet
svrt skeptisk. Bakgrunnen for dette er at det florerer med slike <vidundem-produkter pA
markedet, med varierende resultater.

Ved lengre vurdering, besluttetjeg A prłve QMI-motorbehandling pA mm lystbAt Biam 1000,
hvor det er installert en Volvo ACAD41 motor pA 200hk.

QMI-behandling av ystbÆt.
Etter Ca. 7 timers lcjłring, merket jeg til mm forblgfl’else at motoren łkte Ca. 200 omdr. pr.
minutt, eller en fartsłkning pA2 knop, fra 28 til 30 knop. I tillegg flick motoren en lunere og
mer behagelig gange.

QMI-behandling av reketrôier.
Dette positive resultatet medvirket til at jeg ogsA vile prłve tilsvarende QM[-motorbehandiing
pA mm reketrAler <MIT Omega, som har en Mitsubishi motor pâ355 hk.

Oljeanalysefor QMI-behandling
Det er tatt fortlłpende oljeanalyser av oljen pA motoren, hvor fłlgende fremkom:

24,12,90 av Shell, hvor utfelling av bly utgjorde 67 ppm.
07,07,9 1 av Pay & Brink, hvor utfelling av bly utgjorde 60 ppm.

Oljeanalyse etter QMI-behandiing.
QMI-motorbehandling ble foretatt i oktober 1994. Oljeanalyse ble foretatt som f1gende:

Fleetguard den 16,11,94 viste en utfelling av bly pA 7 ppm.
Castro! den 19,02,96 viste en utfelling av bly pA 11 ppm.

Den siste mAlingen er foretatt etter 14 mndr. og 3.500 timers gangtid. Dette dokumenterer at
QMI-behandlingen fremdeles beskytter motoren med sitt teflonbelegg.

Dette resultatet medvirket til at det den 30.0 1.96 foretokjeg en fly behandling med innvendig
motorvask og motorbehandling.

I tillegg til reduksjon i motorslitasjen, har motoren fAn en smidigere gange.



1zfLassacen T1f: 37030002
Rekefrdler rederi
edre Skibvik 21
$815 Saltred

Reduserte frzfLsutgifier etter QMJ-beltandling.
Ved vaiierende belastning av maskineriet under fiske viser diivstoffforbruket en reduksjon pA
Ca. 2 liter pr. time. Ved fill marsjfart er drifstoffieduksjonen pA Ca. 3,5 liter pr. time.

Det er ikke bare drivstoffet scm viser en reduksjon. Smłrolje forbruket er pr. 1.000 timers
gangtid, redusert fra 150 til 50 liter.

Reduksjon I disse driftsutgifter fremkommer silk:

Drivstoffhitgifter 21 diesel a kr 1,70 a 3500t kr 11.900,00
Smłrolje 3501 smzrolje a kr 24,00 i 3500t kr 8.400,00
Kostnader for QML-behandling
QMI-innvendig motorvask 10! a kr 110,00 kr - 1.100,00
OMI-motorbehandling 71 a. kr 283.00 kr - 1.980.O0
Totalt sprte direkte driftsutajfter kr 17,220.00

I tillegg til dette kommer reduksjon i motorslitasjen, samt annet vedlikehold.

Med vennlig hilsen

O1afLassen -

fisker



TarLassesen Tif: 37088600
eketrdler reden
lastensund, Tromły
1812 Kon?shavn

Ser Supply v/Oyvind Olsen
Neskilveien 30

4815 Saltred

Saltrłd, den 17. april 1996

QMI behandling MIT <<Lillegutt>>.

Da jeg for en tid siden flick inntregning av vann i smłroljen pa mm Volvo TMAD 121C motor
pA 365 hk., benyttet jeg meg av Deres tilbud pA QMII-behandling etter at skaden pA motoren
var utbedret. Bagrunnen var de gode referanser jeg hadde ftt om produktet.

Det ble fłrst foretatt QML-innvendig motorvask, med plgende QMI-motorbehandling, og
QMI-produktene har til nA tilfredsstilt forventningene, som bar bevirket at.

1. Motoren har fAtt en smidigere gange med mindre vibrasjon innen alle
turtailsintervallene.

2. Avgassingen er butt betrakteig reinene med mindre uforbrent drivstoff.

3. BAten har vridbart propellutstyr, etter QMII-behandling kan maskineriet belastes med
hłyere stigning pA propeilvingene.

4. Smłroljeforbruket er redusert.

5. Dieselforbruket er redusert med 1,51 pr. time.

Dersom behandlingen varer fra 3.500 - 4.000 timer i fłlge beskrivelsen, vil dette gi en god
gevinst.

Med vennlig hilsen

/
*1*

/A

‘i3’an Lassesen
fisker
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RALPH PETTERSON
Odalsveien4lD faxnr:31281196
3470 Slemmestad Ostskogen, 20.10.99

Vedr. Motorrcns og PTFE - hehandling med QMI produkter

Undertegnede har en Tresfjord 29 modell 1981, utstyrt med Perkins 85 hK firesylindret
dieselmotor. Oljefyllingsmengde er 9 liter totalt.

Motoren har over ªrene bare haft vanlig oljeskift og bytte av motor- og breunstoff-fliter,
og etter hvert hie den tungstartet, serlig p& varm motor. Toppfart viste synkende
tendens, og var mot opprinnelig ca. 11 knop sunket til godt under lOknop.
Brennstoffdyser viste seg ved kontroll a ha sot- og tjrebelgg, szrligp en av dysene.
Tomgangs-turtallet var noe ujevnt, og man merket at motoren " slet" under drift selv pa
lave turtalL

Det ble vurdert a ta motoren ut for total renovering og honing av sylindere, noe som vile
koste i storrelsesorden kr. 15.000,- til 20.000,-. I stedet ble Ralph Petterson kontaktet, og
bistod med I alt 4 QMI-produkter til behandlig av motor og gear:

- QMI innvendig motorvask ble tilsatt under drift i 25 minutter, og niotoroijen tappet av,
motoroijefilter skiftet ut med nytt.

- QMI Premium Engine Treatment med PTFE ble deretter tilsatt i blanding med 8 liter
motoroije, og niotoren ble startet direkte

- Samtidig ble QMI gearbehandlingsolje tilsatt gearboksen, og QMI diesel
konserverings-middel ble tilsatt motoroijetanken.

Resultat av behandlingen, soni tok kun en time, var som folger:
Motoren startet omgitende, og lop meget lettere med et noe hoyere turtall pit tomgang,
uten at ny tomgangsinnstilling var nadveudig. Siden motoren var varm, kunne bitten
under provekjoring bringes rett oppi makaimalt turtall, som stabiiserte seg raskt pit
2600. For behandLingen kom turtallet .lkke over 2500.
Det mest bemerkelsesverdige var imidlertid at hastigheten ved 2600 łkte fra 9,5 til 11,4
knop, stabilt over 2 timer. Kjłlevannstemperaturensank fra 95°C til 90°C under turen,
og motoren lop uanstreagt veil toppfart sit vel som veil Javere hastigheter. Sit vel
vibrasjoner i bitten so generelt stoynivit sank betraktelig under ale hastigheter, og ved
sakte styrefart mot havn var motoren knapt nok hłrbar.

Ved kontrolistart etter 2 timer ved maks hastighet restartet motoren omgitende, noe som
ikke var mulig for behandlingen med QMI-produktene.
Som konklusjon pit den meget velLykkede behandlingen ble det besluttet it gjennomfore
deane ogsit pit v*r BMW 7351

Bjorn Eg d

Tel. +4731 282667 łstskogeri Terrasse 17 Bonkgiro: 7136.05.07763

Fax +47 31 28 11 70 Posthoks 78 Postgiro 0813 3328549

Mobil +47 908 32 022 N-3470 Slemmestod Org.Nr. NO 948 651 440 MVA

e-mail: blorn.egeland@consolve.no
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G9iorhiie
TELEFAX

TIL: QMISkandinavia
ATT: Thor Johansen
Kopi:
FAX:32 877644

FRA: COLOR LINE ASA.
MS PETER WESSEL*
V/MASKINSJEFEN

TIf: +4733122992/+4794303788
FAX: ÷47 33 12 29 70
Dato.5.7.97
Antall shier, inkL denne :9

Hel Thor!

Oversender deg resultatene av de siste smoreoljeprover som er gjort p
kamsystemene vAre. Som dii ser sª er det her en prove gjort av systemene
den 23.01.96, altsª for vi doserte QML Her ligger Fe og Cu over 20 ppm pA
alle motorene, i prover pr. 29.06 er disse redusert til en 4.del av tidL, sA at
QMI har stoppet den stiygge utviklingen vi hadde pA kammene, det er
sikkert, det forteller tydelig dette.
Vi skal folge opp med lift hyppigere prover, det er interessante taIl for oss
alle.

Mwi Jiilsen

Herige



PAUL TJLSMOG
KRONENGSGT. 29
5035 BERGEN

11.08. 1994

QMI NORGE
POSTBOKS 103
3051 MJØNDALEN

VEDR.: BEHANDLINGMED QMI PA MIN 28 FOTS PLATTGATTER.

Motoren er Daimler Benz Mercedes type 0M3 141 4 sylinder diesel pA 87 hk.

Merkbare forandringer:

1. Motoren starter lettere.
2. Det er mindre vibrasjoner og lunere gange i motoren.
3. Drivstoff-forbruket har sunket med Ca. 10%.
4. Max turtall har łket fra 2800 o/min. til 3000 o/min. Jeg kunne fłr behandlingen ikke

kjłre motoren pA max. p.g.a. koking. NA ligger derimot temperaturen stabilt pA 93°C
ved max. pAdrag.

Jeg har virkelig fatt prłve hva QMI motorbehandling betyr for bAten og mm egen sikkerhet i
sjłen: "Jeg var ute og fisket da det rłk en oljeslange, dette resulterte i at all oljen pA motoren
rant Ut. Det var ingen bAter i nrheten, sA jeg bestemte meg for a starte motoren og kjłre med
redusert fart til land. Jeg brukte 30 mm. inn til land, og fiilgte nłye med alle temperaturer pA
motoren og lyttet pA gangen. Temperaturen og turtallet pA 1800 o/min. holdt seg stabilt hele
veien. Oljeslangen ble sA reparert og olje fylt pA. Jeg har sjekket motoren grundig etter dette
og vert pA flere lengre fisketurer og kan konstatere at motoren har ikke tatt noen skade."

Ut fra mine erfaringer med QML mA jeg ra si at den tar ikke bare vare pA bAtmotoren over tid,
den er i aller hłyeste grad en ekstra sikkerhet for oss som ferdes mye pA sjłen.

Jeg kan treffes pA tif.: 55312530 eller 55270550 pA dagtid.

Med hilsen

Paul Ulsmog.
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QMI SØR
Øivlnd Olsen
Neskilvelen 30
4815 Saltrłd.

QMI-Motorbehandling av motor i reketrâler"M/S Falken",en 6 syl.Scandia
OS 11 tuboladet motor.
Fłr behandllngen hadde motorn en svart rłyk fra eksasen, under alle

bel astni nger.

Den brukte oys& ca. 1,51 aIje am dagen.
Det bid fØrst faretatt en inflvendig motorvask av motoren, da det er
sentrifugal Sm. olje filter pa motoren, Sam regelmessig er butt renyjort,
hadde Jeg tradd at motoren var rein innvendig.
Men da gammel olje, og motorvask blel tappetav, blel jeg overasket over
det som kom Ut, det lignet mest p& tjre,sâ at rnotarvasken gjłr en god

jobb, er jeg overbevst om.

My olje blel p&fylt, smmen med QMI motor behandling, det blel ogsâ
tilsatt QMI diesel-forbedrer p& dieseltankene.
Etter ca 20 mm. gange pA full fart var den svarte rłyken fra eksoseri
sA godt sam borte.
Diesel farbruket er vanskelig & mAle, da motaren gAr under vekslende
belastniger avhengig av v–r ag vidforhald, men jeg har en sterk fłlelse
av at det er redusert.
Motoens smłrolje forbruk er ogs& redusert til ca 1/41 pr. day.
Motorenhar ogs& fAtt en lunere 09 jamnere gange under alle belastninger
og jeg mener ags& at det er butt mere kraft i mataren.
QMI,s produkter kan ftg anbefale, de virker.

Med hisen

Alf A Olen



RUNE NIELSEN
Sjoslrandvn. 19A
1390 VOLLEN

Telefon 66798414

Erfarin,er etter motorhehandlinger med 0/v/i Teflonbehandlinger sommeren 2002

leg er meget tilfreds eler av Storebro 400 motorbªt med 2 Volvo Fenta diselynotorer.
For I Ær sic/en anbefalte mEn gamle kunde Ralph Petterson meg a Teflonbehandle
begge inotorene og girene.
Etter bruksanvisningen ble motorene behandlet og jeg var spent pa a teste effekten.
Vi startet oppfor en lengere tur i Oslo/jorden. Etter etpar timers innkforing drofeg
pa /iIJulI speedpà begge molorene. Dette ble en utrolig opplevelsefor meg og mine
passasjerer.
Tidligere varjeg aidri Icommet over 23 knop, men nÆtfartenjevnt og behagelig ii!
25/mop dv.s heM 2 knops oking etter bare / liter Qivil FIFE Teflon pa hver motor.’
leg var lovet en effe/ctolcingpa ca. 10 - 12 %.

Leverandoren QM/ Scandinavia i Mjondalen garanterer at effekten holder hele 000
driftstErner i motorene bensin eller diesel. Dette tilsvarer 80.000 km. for bilmolorer.
I liter TI ºflon I oljen er tilstrekkeligfor motorer med opp II 3 liter slagvolum. Ved ny
behandling brukes bare 1/3-del avjórste dosering.
Ekatra hyggelig var det at motor-vibrasjonene var ties/en hell borte og motorstoy ble
sterkt redusert. Dieselforbruket er redusert vet JO % dv. s. motsall av effektoking,
ogsÆ smoreoljeforbrukel er gàu belydelig ned, uten at det er malt eksakt

Ved sesongstart 2003 vii feg som anbefait av Sjofartsdireiaoratet ogforhandleren
ogsÆ Teflonbehandle begge girenefor afÆ ennU mer behagelig g okonomisk drfft.

Ralph Petterson forte/Icr: QMJ Scandinavia er leverandor tEl defleste store rederiers
motorer, gET, hydraulithystem etc. pa verdensbasis og c/ct norskefirmaet har ogsæ
teknisk service og assistanse Globalt.

Na serjegfrem tEl en/in sommer pa sjoen uten hekymringer med bat c/Icr motorer.

Vollen, 10. april 2003

Rune Nielsen

2



L

Ms Skudejura
Motoranlegg: Mirrlees Blackstone ETSL 16 PR74ES /1700 hk/750 o/min.

Fłlgende arbeider tztfłrt:
QMI Innvendi Mo!orvask
QMIMotor Behandling

Problem.
Motor hadde kraftig rłkutvikling fra avgasssystemet ved tomgang u/belastning.

Fłr QMIInnvondig Motorvask var foretatt,or smłreoljeprłve taft av systemolfen
forpartikkelprłve og analyse.
Motor igangkjłrt,og etter.4 ha oppnÆddnormal driftstemperatw,tiJsatt 80 liter
QMI Innvondig Motorvask.Behandlingen foretatt ved tomgangskjoring 125 minut
ter.All olfe deretter drenert Ira systemet.Dette innkludert systemtanksm.kjłler,
smJilter og eksfern! rorsystem.
Nyc sinJYIter montcr1 for A og B-banlçog deretter tilsatt 55 liter QMIMotorbehand
ling via stand by sm.pumpe for derav .4 sikre rammelager,veiviager og krysslager
dire/dc kontakt ved behandlingeii.
Sm.systemtankpAfyilt ca.500 liter Mobil 312,ogprłvetur foretatt.

Konklus/on.
Unormalrekavgass or forsvunnet,og motor har normal eksos og fargo ved tomgang-
kjering
Da denne type motor har 2 stk. velvaksel som g4r sammen medgear i akterkant av
motar,er dette gear ti/salt 15 liter QMI Gear BehandlingL’ettep.ga. delvis for hey
smereolje-temperatur.Behandlingen vii minskc friksjonen I gearct,og temperatur
av den grunn Mi rcdusert.Smereoljepreve ogsÆ tat! avgearct som or av typen Mobil
Syntetic.

Med vennhg hi/sen
-.-fL -----.--

Jan Thorkelsen

K
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MARITIM
TEKNIKK
Myrveierl 8, Moksheim, N-5542 Karmsund
Telefon 52 83 0349
Fax 52 83 03 27
Mobil: 94700 740

Skude Offshore as
Fostboks 15!
4251 Kopervik. 12.09.98



From Sea Pride
To V. Ships Norway As
Attn : Mr. Sverre Barmen Superintendent
Subject: QMI Oil Additive
Date : 23.12.2000

I remembered that QMI metal treatment oil additive and QMI air cooler
treatment had been introduced to this vessel during last dry docking in April 1999,
in China when I had just signed on for my first contract to this vessel. First of all we
had sprayed QMI air cooler treatment to air side tubes and fins of both main engine
air coolers just before refitting those to the engine after cleaning by dockyard hands at
their workshop. Then such engine parts as pistons, piston rings, cylinder liners, fuel
pump plungers and guides etc. had been smeared with QM1 before reassembling
during overhaul and moreover, QMI oil additive had been filled into main engine
system oil at recommended ratio. The result is amazing. The charge air pressure drop
across both air coolers could be maintained within limit at all time. There was no
turbocharger surging and engine performance had always been satisfactory throughout
my first contract, throughout the time of previous C/B who had taken over me and
throughout my second contract too - at any engine r.p.m up to 137.7. Lube oil
consumption and fuel oil consumption had dropped substantially due to anti-friction
property of QMI and improved sealing between pistons and piston rings, between
piston rings and cylinder liners and also between fuel pump plungers and guides etc.
due to QMI layer in-between.
When we had pulled out WE pistons for overhauling in October 2000, i.e., afteT
running 10,657 hours - all pistons, piston rings and cylinder liners, cyl. covers etc.
found to be surprisingly clean and shining with only very slight carbon deposits and
minimum wear down. In fact with this condition, I was confident that we could have
run this engine satisfactorily for many more thousands of hours without overhauling
yet. For your information, according to reports and records, until last docking this
engine was forced to be run at lower r.p.m. ranges i.e., most of the time soon after
overhauling due to turbochargers surging problem. Currently we are running M/E at
128 - 134 r.p.m. satisfactorily without any problem.
We had also filled QMI into aux. engines oil sumps after last docking. After that we
had noticed that, fuel and L.O. consumption of aux, engines had dropped abt. 22 %
according to records, During recent overhauls ofNo.2 and no.3 aux. engines no.2
after 13,192 and no.3 after 8,627 service hours after last 0/Fl for CMS, all pistons,
piston rings, cyl. liners and cyl. covers found to be very clean with minimum wear
rate. Condition of bearings, crank pins and journals also found satisfactory. Note: our
aux. engines has no air coolers fined so that there’s no need to appLy QMI.
Due to above-mentioned distinctive advantages, I would like to advise that QMJ air
cooler treatment should be applied to air coolers of our fleet vessels’ main engine and
aux. engines after every cleaning of air side- and QMI oil additive be filled into
system oils at manufacturer’s recommended ratio and engine parts should be smeared
with QMI before reassembling during overhauls, in order to improve the engine
performance, prolong the service life and reduce fuel and lube oil consumptions,

Best regards
Master + C/B

Note: The Main Engine: 12.000 HP Kawasaki/MAN



Norsk oversettelse av email sendt pa engelsk 23.12.2000

Fra: Sea Pride
Til: V. Ships Norway AS
Att: Mr. Sverre Barmen Superintendent
Subjekt: QM[ Metallbehandling
Dato: 23.12.2000

Jeg husker at QMI metall behandling og QMI luftkj 01cr behandling ble gj oft pa dette skipet i lopet av
siste torrdokking i april 1999, i China. Jeg hadde nettopp monstret pa deime bâten.

Forst sâ sproytet vi QMI luftkjoler behandling pa alle kjolefiimene og rłr pa luftsiden av begge
luftkjoleme for hovedmotoren. Dette ble gjort for de ble satt pa plass etter a ha blitt fullstendig
rengj ort av torrdokk- personalet.

Deretter ble hovedmotordeler som stempler, sylinderforinger, drivstoffpumpestempler og sylindrer
smurt urn med QM[ metallbehandling for de ble montert sammen.

Det ble dosert anbefalt mengde av QMI metallbehandling urn i hovedmotorens oljesump.

Resultatet overgikk alle forventninger. Deitatrykket pA begge turboiaderene gikk ned og kunne nA
hoides ved aiie beiastninger. Det var ikke iengre noen ujevne stigninger i trykket som tidiigere.
Det har hoidt seg jevnt heie tiden fram tii nA , og fortsetter A vre bra pA aile turtail heit til
toppfart pA 137,7

Smoreoijeforbruket har godt betydelig ned pa grurm av QMI metallbehandlingens egenskaper. Den
reduserer friksjon, lager bedre tetning mellom stempelring og stempel, og stempelring og
sylinderforing. Det samme skjer mellom drivstoffpumpen og sylindervegger pa grunn av QMI
metallbehandlingens belegg.

Da vi tok ut stemplene fra hovedmotoren under overhalingen i oktober 2000, etter at de hadde gAtt i
10.657 timer med QMI metallbehandling, fant vi at aile stempiene, stempeiringene,
sylinderforingen, syiindertoppdekseiet etc. var usedvanlig rene og sldnnende bianke. Det var
bare noe ubetydelig belegg av karbon noen ifi steder og slitasjen var minimal. Jeg er overbevist om
at vi kunne ha kjort denne motoren i flere tusen timer tii, uten overhaiing.

For din informasjon, ifolge skipets opptegnelser og muntlige rapporter, for siste dokking i China matte
hovedmotoren kjores pA iavere turtaH enn onskeiig pa grunn av turboladerens hoye
trykksvingninger. Dette problemet oppsto tidligere ganske raskt etter rengjoring og overhaling av
turboladerens kjolesystem. Vi kjorer nAmed 128-134 omdreininger heit uten noen som heist
probiemer!

Vi fylte ogsâ QMI metallbehandling urn i oljesystemet pa alle hjelpemotorene etter dokkingen i
China. Etter QM[ metallbehandling merket vi at drivstofforbruket og smoreoljeforbruket sank med
gjeirnomsnittlig 22% ifolge opptegnelser. Nylige overhalinger av hjelpemotorerNo.2 ogNo.3 No.2
etter 13,192 timer og No.3 etter 8,627 timers gange etter siste hovedoverhaiing. viste at aiie
stempier, stempeiringer og syiinderforinger var meget rene og hadde minimal siitasje.

Pa henvisning til de oveirnevnte klare fordeler, vii jeg anbefaie at QMT iuftkjoierbehandling biir
gjort pA aiie vAre skips turboiaderes iuftkjoier, etter rengjoring og overhaiing. QMT
metaiibehandiing bor ogsA bii smurt pA aiie friksjonsflater for sammenmontering samt pAfyiies
oijesystemet i henhoid tii ieverandorens anbefaite biandingsforhoid.

En siik behandling vii oke motoryteisen, forienge overhaiingsintervaiene og redusere smoreoije
og drivstofforbruk.

Med veirnlig hilsen
Maskinsj ef/Kaptein

Notat: Hovedmotoren er en 12.000 Hk Kawasaki/MAN



QMI SØR
v/ łyvind Olsen
4815 Saltrłd

VEDR.: QMI MOTORBEHANDLING MED PTFE POLYMER.

M/K TAMARA, reketrÆler-46 fot er utstyrt med en GM Detroit Diesel 6V 71 N- 76 modell
original ytelse 230 hk. v/ 2100 o/min.

Denne motoren ble montert ii 987 og marinisert ned til ca. 200 hk. v/i 800 o/min.
Maskinen ble fullstendig overhalt hłsten 1991 og har blitt kjłrt ca. 3000 driftstimer
siden.

Dette er en meget robust og driftssikker motor, tilpasset bÆtens bruksomrÆde og ennÆ
vel verd a ta vare pa, selv om drivstoff-forbruk er noe hłyt i forhold til ytelsen, ca. 25
1/timen ved 1800 o/min.

For a teste effekten pa QMI behandlingen ble det foretatt malinger fłr og etter 50 timers
driftstid med fłlgende observasjoner og resultat:

* Drivstoff-forbruk redusert med 12,6% Fra ca. 25 liter til ca. 22 liter i timen v/i 800
0/mm.

* Smłreoljeforbruk redusert med 20% Fra 1 liter til 0,8 liter pr. 25 timers driftstid.
* Starter lettere, selv uten motorvarmer innkoplet. Smłreolje API-CD-i 1
VISKOSITET GRAD SAE 40.

* ØKET MAX TURTALL PA PROPELLEN FRA 1800 TIL 2000* 0/MIN. Denne
łkningen medfłrer ikke at kjłlevanns temperaturen stiger over det normale. Fłr
behandlingen med QMI begynte baten a riste pa 1800 o/min, sa den gikk best pa
1400/1500 omdreininger

* Motoren gÆr lunere med redusert stłynivÆ.
*Denne effektłkningen pa en fast propell er Ca. 20%

Det ble ogsa behandlet en rekesollemaskin. Denne maskinen hadde problemer med
smłringen. Etter behandlingen med QMI ble strłmforbruket redusert med 80% fra 10
amp. til 2 amp. Elektromotoren til rekesollemaskinen hadde en driftsspenning pa
24volt.

QMI kan antagelig brukes pa de fleste roterende komponenter med godt resultat og kan
anbefales pa det beste.

T. M. TRONDAL

SALTRØD den 6. april 1995.



TELEFAX
from

"Normand Prosper"
do SOLSTAD SHIPPING A/S

P.O.Box 130 - N-4297 Skudeneshavn Norway
Telephone +4752856500 - Telefax +4752856501 - Telex

E-mail firmapost@solstad.telemax.no
42624 - SOLEX

Date : 07.11.00 Time : 10:51
To : Maritim Teknikk Myrveien 8 Telefax : 52830327
Address : Moksheim 5542 Karmsund Page : 1 of 1
Attn. : Jan Thorkelsen Our ref. : Thue

Motortype Caterpillar 3516

QMI behandling

Hjm.3 ble QMI behandlet 28.0 1.00 den totale gangtid var da 58044 timer.

Motorenbie rengjort med QMI rnnvendig motorvask og deretter ble oljen tilh1rtQMI
metalibehandling.
Motoren ble ren og bar holdt seg ren siden, samtidig som oljeforbruket bar gaff noe ned.

Motoren badde liii! overhaling utfirt av KMS i tidsrommet 20.05.00 - 09.06.00 total gangtid
var da 60333 timer.

Konklusjon. QMI behandling har stor virkning pa motorens innvendige renhold, samtidig som
oljeforbruket synker og intervallet mellom oljeskift kan forlenges, men skal QMI ha full efekt
błr behandlingen begynne tidligst mulig, heist fra dag en..

MVH

Mathias ue mask.sjef
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Sarber Ship Management
MN. Takayarna
02 March 2001

To Mr. Runar Braathen
BSM Oslo

Subject: Main Engine

Dear Sirs:

A. The gas leak from both turbo chargers exhaust pipe had been reduced after flirther
bolts retightening. In Lyttelton B-bank side tighcning was repeated after observing
minute gas leaks which again started to discolor already painted surface.Now there
is still very small gas leak coming out itom exhaust pipe protective shield at
B-bank. It must be coming from other place which we shall locate and again
retighten next port.

B. Lube oil consumption is recorded and as you may see in attached monthly record
sheet the engine is presently consuming amazingly less oil, We assumed the sealing
effect between piston rings and new honed liners may have contributed much to
pre.’ent oil from reaching into the burning chamber.

But as we wonder to look back on previous repairs, honing ofliners has become
part of every major overhaul ofthis engine before, And ‘vith those repairs there has
been no histoxy ofremarkable change of consumption.
In my opinion another contributory factor to bring less oil consumption this time
might be the result ofthe introduction o’ QMI catalyst in the systen oil, As we
noticed our system oil now is much cleaner as revealed by less frequency of lube oil
ülter backflushing. Before we have more than a hundred backflusfzing being
automatically ithtiated per day as registered in our meters Now we got only 24
times. This means system oil is clean due to good sealing &ect ofpiston rings and
cylinder liner.

C Please find also attached Main Engine Performance taken 01 March 2001.

Best Regards,
Master/Chcrig

H 9L 9

:  Kawasaki/MAN 52/55A 12.000 HP



Telefax

Barber 5hEp Management
I

Barber Ship Management AS
Office: Straridvelen 20 Telephone; +47 67 56 47 O

Lysaker, Norway Teletax Adrn: +47 67 58 47 50
MaU: P.O. Box 33 T&etsi Oper: t47 67584784

NO-1324 Lysaker, Norway Telefax Purch: +476758 4’7 95
Date: 15.05.01 Telec: 78900 WW N

Enterprise no: NO 940 995 229

To: QMI Scanainavla From: "Lt&r ‘3 mtk
My experience with QMI is only one engine Kawasaki Man 52/55 12 cyl.
I added Qmi after a complete overhaul off main engine in January 2001

Before we added Qmi the engine was running good, with only 4 hours off hire last year.

So then way spend all this money for OMI.

I heard from sister Vessel Sea Pride and also read a report from Navigare that
this is a well known product thØt will reduce friction in engine, and with tess friction
better performance less fuel and oH consumption.

What did I experience.

My experience after only four month running is.

1. Less oil consumption
2. Less fuel consumption
3. Sound off engine when is running is different the hard knocking is gone, this is due to

reduce of friction in engine.
4. Lub. oil purifier is running longer interval with out cleaning, also lub. oiL auto filter is back

flushing only ones in hour before we had more than 100 times a day.
5. Pressure in crankcase is dropt due to better seellng between cylinder liner and piston

rings.
6. Overhauling of exhaust valves, inlet valves, and fuel injectors we have longer periods

without overhauling.
7, Exhaust temperature whent down from a average 415 to 3800 this is with sea water

temp 20C and air temp. on 250, in extreme hot areas with sea water up to 320 temp.
raise up to a average on 400C.

When we did the mak, engine overhaul in Singapore September 1999 average tub. łÜ
consumption until next overhaul in January 2001 was 397 liter a day

My average lub. oil consumption today 4 months is only 115 liter a day.
if this continue I will save a lot of money on lub. oil budget.

Fuel oil consumption has gone down with 0,5 tori a day and we have better combustion,
cleaner exhaust gases.

I can recommend OMI especially on midium speed engine.

today I,m not the only one In Barber Ship Management using QMI,
we will also do test on another system, especially on a big hydraulic systems and auxiilry
engines.

t regards
&L 27S
Ruriar SrÆthen
Superintendent



Neskilen, 26.12.93.

QMI NORGE
POSTBOKS 103
3051 MJONDALEN

ATT.: THOR JOHANSEN

VEDR.: BRUK AV OMI PA MIN REKETRALER "MIS BELLROCK".

Jeg har flu en tid provet QMI’s produkter pa mm reketrâler "MIS Belirock."
Motor, reduksjonsgear, frontgear og hydraulikk er butt behandlet, og resultatene er meget
positive.

Motoren gâr myc lunere, og vibrasjonen i de kritiske omrâder er redusert betraktelig og
omdreiningen pa tomgang er okt fra 550 til 600 pr. minca. 10%okning. Omdreiningene pa
liii! fart er vanskelig A mAle, dajeg har hydraulisk vribart propellanlegg, men det virker som det
er mere kraft i motoren

Reduksjonsgearet arbeider ogsâ mye bedre, og stoyen er redusert betraktelig.

I frontgearet har jeg hatt en del problemer med for hoy temperatur ca.70-75° C, gearet har
vert demontert flere ganger uten at jeg har kunnet finne noen feil. Etter behandlingen med QMI
er temperaturen redusert til 50 - 55° C ca. 30% kjoligere pa hill belastning.

Ogsâ hydraulikk for vinsj har fàtt en behandling og her er resultatet forbioffende. Temperatu
ren er redusert betraktelig, og her er det ingen tvil om at kraften har okt, sâ dette produktet
vii jeg anbefale pA det varmeste, det holder hva det lover.

Med hilsen

Adr.:
NESKILVN.30, 4815 SALTROD
TELF.:37030958 94561465



      PRISLISTE       24.02.2004

1 7552 1765,4KGAPOLLO  BATTERI 500 AMP1Q500

1 7992 2316,8KGAPOLLO BATTERI 680 AMP1Q680

1 8882 3416,0KGAPOLLO BATTERI 700 AMP1Q700

2 5073 10911,3GKAPOLLO BATTERI 800 AMP1Q800

2 9503 65815,7KGAPOLLO BATTERI 1200 AMP1Q1000

3 9504 89825,6KGAPOLLO BATTERI 1700 AMP1Q1700

5 9007 31658KGAPOLLO BATTERI 4500 AMP1Q4500FT

2833511000MLQMI Kjølesystembehandling12QT40

155192320MLQMI Kjølesystembehandling12QT20

851051000MLQMI Kjølesystemrens12QK40

5062320MLQMI Radiator lekkasjestopp12RS10

3948320MLQMI Radiatorrens12QK20

3 5004 3405000MLQMI Lekkasjestopper for olje5Q5000

8801 0911000MLQMI Lekkasjestopper for olje12Q1000

530657500MLQMI Lekkasjestopper for olje20Q500

220273100MLQMI Lekkasjestopper for olje 12Q100

3645302,425,2240mlQMI VINDUSVASK KONS.TRAT  30ml til 4 liter vann  (32 liter)12Q0065

4835991 690,5338,15000mlQMI VINDUSVASK KONSENTRAT  30ml til 4 liter vann (666 liter)5Q0065

1501861051051000MLRUNRITE PORSJONERINGSFLASKE1Q000R2

1952421 092136,53X354MLRUNRITE  BEHANDLINGS PAKKE8Q000R1

1101361 10055236MLQMI  LAKKRENS 20Q01099

2833511 698141,51000MLQMI  LAKKRENS 12Q11011

1 1321 4042 2645665000ml.QMI LAKKRENS 4Q00099

162201972810.236QMI CLEAR-KIL12Q04100

2 8503 5347 1251 4255.000mlQMI BARRIER CREME m/håndpumpe5Q03300

678340233,550MLQMI LUFTVERKTØY BEHANDLING12Q66666

2833511 698141,50.946QMI LUFTVERKTØY BEHANDLING12Q00666

15919795479,5250MLQMI LUFTVERKTØY BEHANDLING12Q06666

1 4151 7553 537,5707,55.000MLQMI KOMPRESSOR BEHANDLING5Q00062

2833511 698141,5. 0.946MLQMI KOMPRESSOR BEHANDLING12Q00062

1 4151 7553 537,5707,55.000ML.QMI HYDRAULISK BEHANDLING5Q00005

2833511 698141,50.946QMI HYDRAULISK BEHANDLING12Q00555

1 4151 755005000mlQMI GEARBEHANDLING  90WT12Q00044

2833511 698141,50.946QMI GEARBEHANDLING  90WT12Q00004

2833511 698141,50.946QMI GEARBEHANDLING  30WT12Q00003

2142651 284107369GQMI HVIT LITHIUM SPRAY FETT F/MATVPR.12Q02550

2132641 065106,5400GQMI VANNFAST FETT10Q 0311

2132641 065106,5400GQMI KLARFETT FOR MATVAREPROD.  ( H1 )10Q25500

46 37957 51023 189,5211KG/207LIQMI SMELTFRITT UNIVERSALFETT (FAT)1Q01111

5 3006 5722 65020KG.QMI SMELTFRITT UNIVERSALFETT (SPANN)1Q00111

2132641 065106,5400GQMI SMELTFRITT UNIVERSALFETT10Q 0211

15919795479,5236MLQMI SMÅ- MOTOR BEHANDLING12Q22222

678340233,550MLQMI SMÅ- MOTOR BEHANDLING12Q 00222

13016178065354MLQMI MOTOR-RENS12Q00055

110136660551000MLQMI INNVENDIG MOTORVASK12Q00777

4835991 207,5241,55000mlQMI INNVENDIG MOTORVASK5Q 00007

15919795479,50.236QMI GO-KART  BEHANDLING12Q 40602

142176852710.100QMI SERVO  BEHANDLING12Q 30602

15919795479,50.236QMI AUTOM.GEARKASSE BEHANDLING12Q 20602

15919795479,50.236QMI GEAR BEHANDLING 90wt12Q 0444

1 2931 6033 232,5646,55000mlQMI POLISH5Q 00888

2863551 7161430.946QMI POLISH12Q 08888

110136660550.236QMI POLISH12Q 00008

100124600500.236QMI MOTORSYKKEL  KLARLAKK  POLISH12Q00015

100124500.236QMI MOTORSYKKEL  DRIVSTOFF-FORBEDRER12Q00014

15919795479,50.236QMI MOTORSYKKELBEHANDLING12Q00009

38 50047 74019 25019 250208LITERQMI DRIVSTOFF-FORBEDRER1Q00011

1 1751 4572 937,5587,55000MLQMI DRIVSTOFF-FORBEDRER5Q11111

2603221301000MLQMI DRIVSTOFF-FORBEDRER12Q11011

100124600500.236QMI DRIVSTOFF-FORBEDRER12Q01011

1.4151 75505000MLQMI MOTOR BEHANDLING5Q00011

3193961 914159,50.946QMI MOTOR BEHANDLING 12Q00B1

u/mva
pr. stk

M/mva
pr.stk
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