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80.000 km

Nordens mest
kjøpte motorbehandling.
Brukes på
nye og
brukte
motorer.
Vi gir
full garanti!

-Mindre støy
-Redusert slitasje
-Flere hestekrefter
-Motoren går kjøligere
-Forbedret drivstoff-forbruk

31. januar 2003.max

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
Nissan Laurel 2.8 D
Citroen C15 D
MB 190 D
Opel Kadett 1.6 D
Mitsubishi L400 D
Chrysler Gr. Voyager TD
Vw Caravelle 1.6 TD
MB 250 TD
MB 300 D
Mitsubishi L300 2.5D

94
86
96
89
88
96
96
90
95
83
92

139’
497’
54’
174’
124’
112’
90’
150’
221’
776’
163’

R
D
D
D
D
D
R
D
D
D
D

1,6
1,6
1,0
1,9
1,5
1,8
3,0
1,7
2,4
2,0
2,1

Snitt

4,0
3,0
2,7
3,5
3,2
3,7
4,4
4,0
3,4
3,2
5,0

60
47
63
46
53
51
32
58
29
38
58
49

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

BIL &
INDUSTRI
QMI INNVENDIG MOTORVASK
..... en kraftig rengjører.

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.

FORDELER:
-VANNBASERT, INNEHOLDER IKKE DIESEL OG
WHITESPRIT
-FRIGJØR FASTLÅSTE STEMPELRINGER OG
VENTILER
- RENGJØR MOTOREN INNVENDIG
- GJØR AT BRÅKETE VENTILER BLIR STILLERE
- RENGJØR SMØREKANALER
- MYKGJØR GUMMIPAKNINGER
- ØKER EFFEKTEN
-INNVENDIG MOTORVASK VIL KLARGJØRE
"PROBLEM" MOTORER FOR
QMI
MOTORBEHANDLING

KODE
0004
0044

STØRRELSE
1 liter / 12 stk/esken

5 liter 5 stk/esken

*BLANDINGSFORHOLD:

20% QMI INNVENDIG MOTORVASK til
80% oljekapasitet. 1 (en) liter QMI vil være
passende til de fleste personbiler og små
lastebiler.
NB.: Motoren må gå, når en sakte heller i
QMI INNVENDIG MOTORVASK inn
gjennom peilepinne hullet.
BRUKSANVISNING:
1:La motoren oppnå vanlig brukstemperatur.
2:Skjær av tuppen på korken. QMI INNVENDIG MOTOR
VASK tømmes sakte inn i motoroljen gjennom hullet til
peilepinnen, mens motoren går på tomgang. (Se
blandingsforhold neste avsnitt*)
3: La motoren gå på tomgang i 20 minutter.
4: Slå av motoren og tapp ut oljen med en gang.
5: Bytt oljefilter og påfyll ny olje minus mengden med QMI
Motorbehandling
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.

Her ser vi en olje som er blitt sterkt oksidert, bli effektivt fjernet fra motoren med QMI Innvendig Motorvask

Volvo Penta Dieselmotor før innvendig motorvask

Vasket 30 minutter med konkurerende vask

Vasket 30 minutter med QMI Innvendig motorvask
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BIL &
INDUSTRI
QMI MOTOR BEHANDLING
med PTFE POLYMER ..."
"Det glatteste stoff man kjenner til"

.... og SX-6000
Oppfyller fabrikantene's garantispesifikasjoner

Fordeler:
- Reduserer friksjon og slitasje
- Reduserer friksjonsvarme
- Oljen holder lengre
- Reduserer vedlikehold
- Letter gearskifte
- Øker driftstid

- Minsker drivstofforbruk
- Beskytter mot korrosjon
- Reduserer støy
- Motoren starter lettere
- Øker salgsverdien
- Gir flere hestekrefter

BESKRIVELSE:
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 motoren, 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.

Illustrasjon på hvordan QMI PTFE behandling virker
i motoren i sterkt forstørret gjengivelse.
1) KALD MOTOR

OLJE

..... langtids beskyttelse

KODE

0001
0011

STØRRELSE
0,946 lit. 6 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
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 typer forbrenningsmotorer, inkludert bensin,
diesel, propan og naturgassdrevne motorer. ( 2takt's motorer skal bruke QMI SMÅMOTORBEHANDLING.)

BRUKSANVISNING:
1. Tapp ut olje og bytt oljefilter. Kjøl ned motoren.
2. Fyll på motoren den vanlige mengde olje, minus det
du bruker av QMI middelet .( Se blandingsforholdet*.)
3. Ryst beholderen godt før du heller det i motoren.
4. Kjør, eller la motoren gå i minst 30 minutter. (Hvis mulig
, kjør motoren med belastning i minst 1 til 2 timer.)
5. La QMI middelet være i motoren i ca. 5000 km. (eller 60 timer.)
eller lenger.
6. Bytt olje som anbefalt av fabrikant.
7. Gjenta behandlingen etter ca. 80000 km., eller 1000 timer. På
stasjonært utstyr eller mye langkjøring kan det gå lenger.

2) POLYMERENE
EKSPANDERER NÅR
3) BEHANDLET MOTOR
MOTOEN VARMES

SYLINDER

SYLINDER

SYLINDER

STEMPEL

STEMPEL

STEMPEL

PTFE
POLYMERER

PTFE
POLYMERER

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

*BLANDINGSFORHOLD:
20% QMI til 80% oljekapasitet, er totalt 100%. Forholdet 1:5
Beholderen på 1 liter vil være nok til vanlige personbiler
og små lastebiler.
( QMI er en metallbehandling, ikke en oljeforbedrer, så biler med
eksta stort oljereservoar behøver mindre enn 20%)

SPESIFIKASJONER*:
QMI's PTFE polymerer blir permanent "sveiset" og er kjemisk upåvirkelig. Kun
mekanisk sliping eller den slitasje som forårsakers av forurenset olje, vil kunne
fjerne denne beskyttelsen. QMI behandlingen varer vanligvis over 80000km.,
eller 1000 timer i vanlig kjøring. For motorer som blir kjørt mye på langkjøring,
eller er installert for stasjonært bruk er brukstiden enda lengre. Reduserer
slitasje med 50 til 90%.

QMI MOTORBEHANDLING er en engangsbehandling,
som ikke skal brukes ved hvert oljeskift.

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.
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BIL &
INDUSTRI
QMI GEAR BEHANDLING

..... langtids beskyttelse

90 v.

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

.... og SX-6000
Oppfyller fabrikantene's garantispesifikasjoner.

Fordeler:
- Reduserer friksjon og slitasje
- Reduserer friksjonsvarme
- Oljen holder lengre
- Reduserer vedlikehold
- Letter gearskifte
- Øker driftstid

KODE

0003
0033

STØRRELSE
1 liter 12 stk/esken

5 liter 5 stk/esken

- Minsker drivstofforbruk
- Beskytter mot korrosjon QMI er en teknologibedrift som har som formål å produsere og
- Reduserer støy
- Øker salgsverdien
- Gir flere hestekrefter

BESKRIVELSE:
QMI GEARBEHANDLING får PTFE polymerer til å reagere med friksjonsoverflatene. 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 gearkassen, 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 gearkassen 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 metallbehandling, (1-2 mikron) vil ikke påvirke kritiske toleranser i gearkassen.

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:
For nesten alle typer gearbokser og kardanger, som blir
brukt av industri, skip, landbruk, bygg og anlegg, lastebiler, personbiler og motorsykler.

BRUKSANVISNING:
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 giret den
vanlige mengde olje, minus det du bruker av QMI middelet .
(Se blandingsforholdet*.)
3. Ryst beholderen godt før du heller det i giret
*BLANDINGSFORHOLD:
20% QMI til 80% oljekapasitet.

På personbiler er det vanligvis nok med ca. 2dl på gearkassen og 2dl. på
kardangen. Forhjulsdrevne biler trenger vanligvis 4-5dl., da gearkasse og
Illustrasjon på hvordan QMI PTFE behandling virker
i giret I sterkt forstørret gjengivelse.
1) KALD MOTOR

SYLINDER
OLJE

2) POLYMERENE
EKSPANDERER NÅR
MOTOREN VARMES 3) BEHANDLET MOTOR

SYLINDER

PTFE
POLYMERER

STEMPEL

kardang bruker samme olje.
( QMI er en metallbehandling, ikke en oljeforbedrer, så biler med
eksta stort oljereservoar behøver mindre enn 20%)

SYLINDER

PTFE
POLYMERER

STEMPEL

STEMPEL

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

SPESIFIKASJONER*:
SAE No.
Pour Point
Gravity
Flammepunkt (Open cup)

30
-18C
27
+218C

Viskositet:

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

SUS @ 38C

512

SUS @ 99C

65

*Spesifikasjonene gjelder oljen PTFE polymerene er blandet i, og kan
variere noe.
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BIL &
INDUSTRI
QMI AUTOMATGEAR BEHANDLING
..... langtids beskyttelse

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

.... og SX-6000

STØRRELSE

KODE

0999

236 ml. ( 12 stk pr. eske)

Oppfyller fabrikantene's garantispesifikasjoner.
Fordeler:
- Reduserer friksjon og slitasje
- Lettere gearing
- Reduserer varme og spenning
- Øker effekten
- Reduserer kostbare reparasjoner - Øker levetiden
- Reduserer tap av hestekrefter
- Øker salgsverdien
- Fornyer pakninger
- Oljen varer lenger
- Får kontrollmekanismene til å fungere lettere.

UTFORDRINGEN:
Automatiske gearkasser er meget komplisert konstruert
og må arbeide under høye tempraturer og materielle
spenninger. For at automatiske gearkasser skal kunne
fungere optimalt, må alle komponentene kunne bevege
seg lett og smidig: Torque converter, drivhjul, servo,
styreenheten, clutch, modulator og accumulator.

LØSNINGEN:
Det behøves optimal smøring for at din automatiske gearkasse skal kunne
fungere problemfritt. QMI AUTOMATISKE GEARKASSE BEHANDLING
frembringer optimal smøring da den "sveiser" PTFE polymerer inn i
metallporene på friksjonspunktene.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 automatkassen i
nåværende eller nyskiftet olje. 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 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 er kjemisk upåvirkelig og vil beskytte gearkassen mot slitasje og
og korrosjon. QMI AUTOMATISKE GEARKASSE BEHANDLING
tilveiebringer beskyttelse for gearkassen som langt overgår selv den mest
avanserte smøreolje.

BEHANDLINGSPROSESSEN:
Illustrasjon på hvordan QMI PTFE behandling virker
i gearkassen i sterkt forstørret gjengivelse.
1) KALD GEARKASSE

OLJE

2) POLYMERENE
EKSPANDERER NÅR
GEARKASSEN VARMES3) BEHANDLET GEARKASSE

SYLINDER

SYLINDER

SYLINDER

LAGER

LAGER

LAGER

PTFE
POLYMERER

PTFE
POLYMERER

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

SIKKER Å BRUKE
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.

KONSENTRAT
QMI AUTOMATISK GEARKASSE BEHANDLING er
meget konsentrert. 1 flaske (236ml) vil være nok til å
behandle de automatiske gearkasser som er nevnt
nedenfor.
ANVENDELSESOMRÅDER:
Anbefalt for automatiske gearkasser i personbiler, små
lastebiler, varevogner, busser og lignende kjøretøyer.

BRUKSANVISNING:
1. Ryst beholderen godt og hell flasken (236 ml.) inn i automatkassen.
Husk å ikke overfyll. Skift kun olje hvis det er nødvendig.
2. Følg service opplegget fra gearkasse fabrikanten.
3. Bruk ca. 100 ml. med QMI AUTOMATGEARBEHANDLING når
oljen skiftes ut neste gang. Da vil nedslitte deler av QMI belegget
repareres.
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BIL &
INDUSTRI
QMI DRIVSTOFF-FORBEDRER

.....sterkt konsentrert

BESKRIVELSE & FORDELER
På grunn av blyfri bensin, høyere turtall,
direkte innsprøytning og kompliserte forgassere, har det oppstått et stort behov for en
effektiv drivstoff-forbedrer. QMI DRIVSTOFFFORBEDRER har de egenskaper som skal til
for å dekke disse behovene, som for deg
betyr beskyttelse for motoren, sparte penger,
og ikke minst,
mange kilometer med
bekymringsløs kjøring.

QMI DRIVSTOFF-FORBEDRER kombinerer en
mengde fordeler i en konsentrert forpakning. En
flaske på 236ml er nok til 300 liter bensin (5x60 liters
tank), eller 150 l. diesel. QMI DRIVSTOFFFORBEDRER gir deg 9 distinkte fordeler:
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.
RENGJØR øvre del av sylinder, ventiler og øvre
stempelring
OLJER øvre del av sylinder, ventiler og øvre
stempelring. Beskytter og forlenger brukstiden på
utsatte deler. Er spesielt nyttig for biler som kjører
blyfritt.
ØKER OKTANEN i bensin og CETANEN i diesel
ØKER FORBRENNINGSEFFEKTEN, slik at
drivstoffet gir større kraft, holder lengre og gir mindre
forurensende utslipp.(Som vist i analyse av
eksosen)

KODE

STØRRELSE

1011
0010
0100
1000
1001

236ml 12stk/esken

0,946 lit. 12 stk/esken
5 lit. 5 stk/esken

25 liters kanne

207,9 liters fat

RENGJØR OG BESKYTTER
Drivstoff-tank og rørsystemer
Drivstoffpumpe, forgasser og injektorer
Tennplugger, eksossystem og katalysator

ANVENDELSESOMRÅDER:
For alle typer bensin, diesel, parafin
og forbrenningsoljer som er brukt
som drivstoff for motorer eller
varmeanlegg.

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

BRUKSANVISNING:
TANK

PUMPE

KATALYSATOR

EKSOS
SYSTEM

Bruk 0,8dl. til 100 liter bensin og 1,6dl til 100 liter
diesel. 1 flaske på 1 liter er nok til 1200 liter bensin,
eller 600 liter diesel. 5 liter DRIVSTOFFFORBEDRER er tilstrekkelig for 6000 liter bensin
eller 3000 liter diesel.
(Tøm middelet i tanken før drivstoffet blir pumpet
inn, det vil blande stoffene bedre. Bruk dobbel dose
de to første gangene middelet brukes. Det vil gjøre
at systemet blir rengjort raskere for vann og
forurensninger.)
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BIL, BÅT &
INDUSTRI
QMI LEKKASJE STOPPEREN kStopp

)

k

(L e

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

KODE

Stopper olje lekkasjer

LS100
LS1000
LS5000

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
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.

STØRRELSE
100ml. / 12 stk/esken
1000ml. / 12 stk/esken
5000ml. / 5 stk/esken

LØSNINGEN:
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.

Mykgjør og fornyer:
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!

Forebyggende vedlikehold :
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

Anvendelses områder :
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.

Blandingsforhold :
Bland 3% QMI LEKKASJESTOPPER til den totale
oljemengden.
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QMI LAKKRENS
Brukes før QMI Super Polish
m/ Teflon polymer ...
"Det glatteste stoff man kjenner til"

Fordeler:
Fjerner gammel oksydasjon
Gir ren overflate
Kan brukes på alle malte overflater
Fjerner såpebelegg
Fjerner asfalt og oljefilm
Fjerner insekter
Fjerner småriper
Vannbasert
Inneholder ikke slipemidler
BESKRIVELSE:

QMI LAKKRENS er laget for å fjerne
sterk oksydasjon fra overflaten på
lakkerte biler og andre overflater.
Den renser lakken og gjør den klar
for QMI SUPER POLISH. Formulert
med spesielle vannbaserte
rengjøringgs midler
som rengjør
overflaten og gjør at den lett kan
påføres for hånd, eller brukes med
poleringsmaskin.
Teflon er et registret varemerke
som tilhører E. I. DuPont de
Nemours & Co.,Inc., og er en
del av PTFE polymer familien.

ADVARSEL: OLJEPRODUKT.
UNNGÅ KONTAKT MED HUD OG ØYNE.
UNNGÅ INNÅNDING AV OLJE TÅKE.
VED SVELGING MÅ IKKE BREKNINGER FREMKALLES.
KONTAKT LEGE. OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.

.....fjerner oksydasjon
STØRRELSE
KODE
0008 236 ml 12stk/esken
5 lit. 5 stk/esken
0088
18,90 liters spann
0888
207,90 lit. fat
8888
ANVENDELSESOMRÅDER:
Godkjent for bruk på alle typer maling, lakk,
metallisert lakk, glassfiber, formica, og
treoverflater.

For fly, biler, båter, glassfiber,
metall,
glass, kjøkkenbenker,
komfyrer, badekar, dusjkabinetter,
tremøbler, etc.
BRUKSANVISNING:
Kan påføres enten med hånd eller med
poleringsmaskin. Når maskin brukes,
rengjør poleringsputen når det er
nødvendig med varmt såpevann.
Overflaten som behandles må ikke være
for varm.
1. Er overflaten veldig uren, vask og skyll.
Det er ikke nødvendig med tørr overflate,
da QMI LAKKRENS er vannbasert.
2. Legg på QMI LAKKRENS med en myk
klut og stryk det utover med sirkulære
bevegelser. Stryk middelet jevnt utover
og overlapp hele tiden slik at overflaten
blir fullstendig dekket. Gni stoffet inn i
overflaten slik at det trenger ned i
overflaten og løser opp forurensninger.
3 Fjern QMI LAKKRENS med en gang
ved hjelp av rene kluter eller rene
poleringsputer.
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BIL &
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QMI SUPER POLISH
..... langtids beskyttelse
med Teflon polymer ..."
"Det glatteste stoff man kjenner til"

Fordeler:
500% MER TEFLON PR. CM2
GIR PRAKTFULL GLANS
BESKYTTER MOT MISFARGING FRA SOLLYS
REDUSERER SKADER FRA STENSPRUT
BRUKES PÅ VINDUENE
SUPERGLATT OVERFLATE
LETT Å HOLDE REN
LETT Å POLERE UT

BESKRIVELSE:
QMI SUPER POLISH med TEFLON er laget for
å beskytte overflaten optimalt, med en hard,
speilaktig overflate. Denne overflaten beskytter
mot oksydasjon, ultra-fiolette stråler og smuss.
Teflon er et kjemisk stoff som er upåvirkelig av de
fleste andre kjemikalier, og beskytter mot
korrosjon, veisalter, insekter, og misfarging fra
sollys. Denne spesielle polish har hele 5.000
partikler Teflon
pr. kvadrat tom-me. Formulert
med spesielle katalysatorer
som rengjør
overflaten og gjør at den lett kan påføres for hånd,
uten bruk av polerings-maskin. Varer 6 måneder
ved riktig bruk. Tåler å vaskes i
automatvaskemaskin med børster
KODE

STØRRELSE

0008
0088

236 ml 12stk/esken

0888

10 liters spann

8888

207,90 lit. fat

5 lit. 5 stk/esken

BRUKSANVISNING:
1. Vask kjøretøyet med et sterkt vaskemiddel,
skyll og tørk overflaten.
2. Legg på QMI SUPER POLISH med Teflon med
en myk klut og stryk den utover med sirkulære
bevegelser. Stryk middelet jevnt utover og
overlapp hele tiden slik at overflaten blir
fullstendig dekket. Gni stoffet inn i overflaten slik
at det får reagert fullstending med overflaten.
(Ikke gjør arbeidet i direkte sollys. Blir det brukt
poleringsmaskin, så benytt lavt trykk.)
3 La middelet tørke (noen minutter) til det antar en
gråhvit farge. Poler deretter overflaten grunding
med en tørr ren poleringsklut. Eller bruk en
poleringsmaskin. Varmen fra polering aktiviserer
spesielle bindemidler som gir QMI SUPER
POLISH med Teflon dens lange holdbarhet og
speilblanke overflate.
(For ekstra glans, gjenta med et ekstra strøk av
QMI SUPER POLISH etter at det første laget har
herdet i 48 timer.)

Teflon er et registret varemerke
som tilhører E. I. DuPont de
Nemours & Co.,Inc., og er en del
av PTFE polymer familien.

ANVENDELSESOMRÅDER:
Godkjent for bruk på alle typer maling, lakk, metallisert lakk, glassfiber, formica, og treoverflater.

For fly, biler, båter, glassfiber, metall, glass, kjøkkenbenker, komfyrer,
badekar, dusjkabinetter, tremøbler etc.
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BIL &
INDUSTRI
QMI RADIATOR-RENS
Oppfyller fabrikantene's garantispesifikasjoner.

FORDELER:

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

..... langtids beskyttelse
KODE

STØRRELSE

Kc100
Kc1000
Kc5000

350ml. / 12 stk/esken
1000ml. / 12 stk/esken
5000ml. / 5 stk/esken

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

BRUKSANVISNING:
BESKRIVELSE:
QMI RADIATOR-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 i
kjølesystemet.

UTFORDRINGEN:
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.

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

1. Tøm QMI RADIATOR-RENS in 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 og skyll med rent vant
inntil skyllevannet er helt klart.
5. Fyll i ny kjølevæske.
QMI RADIATOR-RENS kan brukes I forbindelse med et
mobilt renseutstyr.

*BLANDINGSFORHOLD:
1 del QMI QMI RADIATOR-RENS til 40 deler væske.
(Ca. 2,5%) Til personbiler og varebiler tømmes hele
flasken på 350 ml inn i kjølesystemet.

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 RADIATOR-BEHANDLING
med PTFE POLYMER ....
"Det glatteste stoff man kjenner til"

..... langtids beskyttelse

X-6000
.... og V

Oppfyller fabrikantene's garantispesifikasjoner.

FORDELER:

- Reduserer friksjon og slitasje
- Reduserer varmegang og støy
- Reduserer energiforbruk
- Øker komponentenes brukstid
- Øker ytelsen
- Reduserer vedlikehold
- Beskytter mot korrosjon
- Reduserer kavitasjon
- Reduserer turbulens
- Øker salgsverdien
UTFORDRINGEN:

KODE

STØRRELSE

Ks100
Ks1000
Ks5000

350ml. / 12 stk/esken
1000ml. / 12 stk/esken
5000ml. / 5 stk/esken

-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.

LØSNINGEN:
QMI RADIATOR-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 RADIATOR
BEHANDLING gjør at kjølevæsken ikke lager skadelige
avleiringer som kan tette systemet. Samlet vil disse
tingene få maksimalt effekt ut av kjølesystemet.

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.

QMI RADIATOR- 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.

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

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

-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

ANVENDELSESOMRÅDER:

BRUKSANVISNING:
1. Tapp ut nok væske fra radiatoren 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 RADIATOR-BEHANDLING
blandes godt.
*BLANDINGSFORHOLD:

1 del QMI RADIATOR-BEHANDLING til 40 deler væske.
(Ca. 2,5%) 1 flaske 350ml er nok for en vanlig personbil.
(Blandingsforholdet vil variere noe med størrelsen av
reservekapasiteten på væsken.)
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Maritime
hydrauliske overføringer
QMI HYDRAULIKK BEHANDLING
med PTFE POLYMER ..."
"Det glatteste stoff man kjenner til"

.... og HX-6000
Oppfyller fabrikantenes garantispesifikasjoner.
Fordeler:
- Reduserer friksjon og slitasje - Øker ytelsen
- Reduserer varmegang og støy - Beskytter mot korrosjon
- Oljen holder lengre
- Reduserer kavitasjon
- Reduserer vedlikehold
- Reduserer turbulens
- Reduserer energiforbruk
- Øker salgsverdien
- Øker komponentenes brukstid - Mindre lekasjer
BESKRIVELSE:
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.

Illustrasjon på hvordan QMI PTFE behandling virker
på tannhjulene i pumpen i sterkt forstørret gjengivelse.
(1) Kalt gear

Gear

2) POLYMERENE
EKSPANDERER NÅR
GEARET VARMES OPP

Gear

(3) Behandlet gear

Gear

PTFE POLYMERER

Olje

Gear

Gear

Gear

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

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

..... langtids beskyttelse
KODE

STØRRELSE

0005
0055
0555
5555

1liter 12 stk/esken

5 lit. 5 stk/esken
20 liters spann

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.
BRUKSANVISNING:
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.
Pour Point
Flammepunkt (Open cup)
Viskositet:
SUS @ 38C
SUS @ 99C
CST @ 40C
CST @ 100
Viskositets indeks

5w-20
-51C
+162C
187
53
37
8,1
201

Svelling av pakninger: BUNA N, 70 timer, 100C, % 3,0
Dielektrisk stryrke: 15 til 20 kilovolt.
*Spesifikasjonene gjelder oljen PTFE polymerene er blandet i, og kan
variere noe.
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SANDVIK TAMROCK A/S, avd Tromsø,
Ringveien 73,
9291 Tromsø,
NORWAY

30. mars 2000

QMI SCANDINAVIA
PB 103,
3051 Mjøndalen,
Resultater i forbindelse med "havarert" CAT 3116 DIT-motor.
Motor står montert i Tamrock Borerigg av type Ranger 500, og hadde pr. 21.januar
2000. 5705 motortimer.
Kunde Karl Mellem Fjellsprenging A/S hadde lenge klaget over høyt oljeforbruk (ca
2,5 liter pr dag), samt mye ”søl” fra veivhusavlufting.
Som representant for Sandvik Tamrock A/S kontaktet undertegnende Pay & Brinck
A/S med spørsmål om hva som kunne gjøres for å eliminere problemet, og det
umiddelbare svaret var ”heloverhaling” med de kostnader dette ville medføre (ca kr
100.000.-).
Sandvik Tamrock A/S har tidligere benyttet ”QMI” ved en rekke anledninger, - blant
annet som problemløser i forbindelse med ulyder og/eller overoppheting i girkasser,
hydraulikksystem og dieselmotorer, så jeg tenkte at stoffet muligens kunne hjelpe også
denne gang.
Derfor ble 4 liter QMI motorbehandling og 4 liter QMI innvendig motorvask innkjøpt,
og motoren behandlet etter bruksanvisningen.
Resultat:
Etter å ha kjørt motor ca 15 minutter på tomgang med innvendig motorvask, ble oljen
avtappet og enorme mengder sot og skitt fulgte med spilloljen ut.
Videre ble ny olje påfylt, QMI behandling tilsatt gjennom oljefilteret, og motor startet.
Etter ca 15 minutter på tomgang oppdaget vi en dramatisk endring av lyden fra
motoren; praktisk talt alle ”metalliske” lyder var borte og gangen var faktisk langt mer
behagelig enn på en fabrikkny motor.
Etter ytterligere ca 30 minutter var ”åndingen” fra veivhusavlufting redusert til det som
er normalt på en ny, innkjørt motor, og motor ble stoppet for kontroll av oljenivå etc.
Mandag 24.januar ble maskinen satt i full produksjon, og jeg var selvsagt meget spent
på om oljeforbruket hadde endret seg nevneverdig.
Resultatet var svært tilfredsstillende; oljeforbruket er nå ca 0,5 liter pr 40 driftstimer
og vi kan dermed stadfeste at kunden har spart seg en utgift på ca kr 100.000,- minus
kostnaden på QMI-behandlingen.
Med Vennlig Hilsen

Hans Borch

Se neste side!!!

SANDVIK TAMROCK A/S, avd Tromsø,
Ringveien 73,
9291 Tromsø,
NORWAY

13. februar 2001

QMI SCANDINAVIA
PB 103,
3051 Mjøndalen,
Forts ”Resultater i forbindelse med "havarert" CAT 3116 DIT-motor”.
Viser til Rapport av 30. mars 2000 hvor motoren hadde 5705 motortimer.
Pr i dag har samme motor ca 6450 timer på telleren og de positive resultatene etter QMIbehandlingen ser absolutt ut til å vedvare. Oljeforbruket ligger fortsatt under det som er normalt
selv for en ny, innkjørt motor. I praksis betyr dette at etterfylling ikke er nødvendig mellom
oljeskiftintervallene.
Vi i SANDVIK TAMROCK AS vurderer heretter å behandle alle innbyttemaskiner med QMI, da
dette helt sikkert vil minimere risken for reklamasjoner i forbindelse med havari på motorer som
har manglet tilstrekkelig vedlikehold.
Enkelte av våre kunder bruker QMI selv på nye innkjørte maskiner, for å redusere risken for
driftsforstyrrelser og unødvendige kostnader i løpet av den tiden de er eier av maskinen.
Vanligvis velger man å behandle både motor, beltegir, mategir og kompressor.
Undertegnende er overbevisst om at QMI generelt gir dramatisk levetidsforlengelse, særlig når
det gjelder motorer og girsystemer.
Hvis noen har spørsmål eller kommentarer på ovennevnte kan undertegnende treffes på tlf
91131673 eller eventuelt e-post hans.b.borch@sandvik.com

Med vennlig hilsen
Hans Borch
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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.
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Stor fremgang for

tilsetninger

fra QMI

– 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.
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 motorvask for rengjøring av motor før teflonbehandling. 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 210% mindre pådrag. Etter hvert som
tiden går så har alle lignende behandlinger vist en dramatisk reduksjon i
smøreoljeforbruk. Alt er relativt til tilstanden av motoren. Men i gjennomsnitt viser behandlingene rundt 40 %
reduksjon i smøreoljeforbruk. På saktegående totakts motorer har sylindersmøringen 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 stempelringene skiftet, uten at det var
helt nødvendig. Lignende
tilbakemeldinger når det gjelder hydraulikkanlegg, kompressorer og annet utstyr viser
store besparelser både i energi, reservedeler og smørolje.
For å kunne høste av disse fordelene kreves det før det første at
den som er teknisk ansvarlig i selskapet 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 investert 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 finnes helt spesielle grunner til at kun ett
type produkt kan brukes. QMI oppfyller i likhet med andre smøroljer de kriterier (API) som trengs for å kunne
brukes i en forbrenningsmotor.
Når det gjelder amerikanske motorfabrikanter er forholdene de samme. Men
siden den amerikanske loven ikke gjelder i Norge, så er Johansens anbefaling
at QMI brukes etter at garantitiden er
over. Han tror imidlertid at disse problemene 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.
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NAF EFFEKT TEST AV MAZDA 323 1,5 L., KJØRT 122.800KM.

Kun motor og bensin ble behandlet med QMI. Kurven viser
7% økning I hestekrefter som er vanlig etter behandling

Vi legger spesielt merke til reduksjon av fusking bare 1,5 time
etter QMI behandlingen.

Automatmercerdes.max

Minnesund den 23 september 03

QMI – BEHANDLINGEN OG RESULTATENE

Jeg har behandlet to biler (Volvo 740 og Volvo 245), samt en gressklipper og en båtmotor
med QMI både motorvask og middel.
Det var en merkbar nedgang i bensinforbruk. Alle kjøretøyene startet lettere. Båtmotoren var
til tider vanskelig å få i gang. Etter bruk av QMI har den blitt mye lettere å starte. Dette har
betydning for startmotor og ikke minst batteri. Turtallet ved tomgang har også gått noe opp.
Min gamle Volvo 245 var vanskelig å få til og gå på tomgang da den var kald. Dette har nå
endret seg. Jeg må dytte in Choken nesten med det samme jeg har startet. I tillegg er den blitt
mye mer lettstartet enn før.
Gressklipperen klipper langt gress uten at motoren kveles. Dessuten kan jeg klippe hele
eiendommen uten å etterfylle tanken. Før måtte jeg alltid fylle bensin. Jeg oppdaget en gang at
jeg også kunne klippe på tomgang.
På min Volvo 740 har bensinforbruket gått radikalt ned. Jag kjører avisruter, og etter å ha
kjørt samme rute etter QMI behandling hadde forbruket gått ned med 4 – 5 liter. Dette er noe
som synes i lommeboka etter hvert. Bare etter 10 dagers kjøring skulle behandlingen være
spart inn.
Jeg vil på det sterkeste anbefale alle som vil unngå motortrøbbel til vinteren snarest å gå
behandlet motoren med QMI. I tillegg bør man selvsagt sørge for at tenningssystemet er i
orden på bilen. Det er kjekt å ha en bil som er lettstartet når kulda setter inn. Tross alt –
slitasjen er størst vintertid.
På alle maskiner som går i kontinuerlig drift – det være seg snøfresere, gressklippere osv, der
motoren blir hardt belastet vil QMI hjelpe til med å bevare slitasjedelene i motoren. Olja er
like ren etter lengre tids bruk!!
Jeg er ikke i tvil om hva jeg vil gjøre fremover – bruke QMI!!!

Med hilsen

Frank Iversen
2092 Minnesund
tlf. 908 69 498
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From: Vedlikeholdsplanlegger DSD
Date: Wednesday, September 10, 2003 07:06:25
To: Thor Johansen (E-mail)
Subject: QMI og pumpehistorie

> Hallo Thor,
>
> her er historien om Drillvannspumpen på boreriggen Deepsea Trym.
>
> Riggen ble kjøpt inn av Odfjell Drilling i 1996 etter å ha vært eid av
> Mexikanere i ca 10 år.
>
> Det ble besluttet å gå over til å bruke QMI grease på alle Kværner Eureka
> pumper ombord, og pumpene fungerer svært godt. DST er en rigg som er
> underlagt klasse, og følgelig måtte pumpen åpnes for kontroll etter 5 år.
> Dette var ikke ønskelig da pumpen fungerte helt fint uten noen form for
> ulyder eller vibrasjon. Men pumpen ble allikevel åpnet (klassekrav). Det
> viste seg at ene lageret var havarert, rullestyringen var defekt og alle
> rullene låg i en side av lageret. Det har jevnlig v ært pumpet inn QMI
> grease i lageret, og det er nok svært sannsynlig at det er dette som har
> gjort at pumpen har fungert slik den har. Lageret var nok mest sannsynlig
> havarert før en begynte med QMI grease.
>
> Mvh
> Oddvar Midttveit
> Vedlikeholdsplanlegger Deepsea Delta
> Tlf 52872017
.
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