MEGA DAYA Nă g Lượng Lớn, Nă g lượng MEGA
Chu ê gia e hơi từ Mỹ với lịch sử hơ 0 ă hoạt động hợp tác liên doanh cùng Fujizakura Co.,Ltd. sản xuất và
sáng tạo sản phẩm mới hă s v ảo tr độ g ơ chất lượ g ao dưới tên gọi MEGA DAYA . MEGA ghĩa l To
lớ , DAYA ghĩa l Nă g lượ g .
Sẵn sàng hội nhập AEC đến với chúng tôi tại trạ ă g PT v tru g t
hă
đạt hiệu suất hơ ao giờ hết. Nhiên liệu ă g dầu h g đầu MEGA DAYA.

s

e lớn khắp cả ước vì một độ g ơ

MEGA DAYA Benzene Conditioner 60 ml
Công dụng :







Giúp làm sạch bộ chế hòa khí và kim phun.
Gi p l
tă g hiệu suất độ g ơ , giúp động cơ họat động mạnh mẻ hơn.
Gi p gă hặn và giảm sự tích tụ cặn bẩn.
Gi p đốt cháy triệt để, giảm khí thải và tiết kiệm nhiên liệu.
Bảo vệ độ g ơ khỏi sự mài mòn
Sử dụ g được với tất cả các loại xe độ g ơ ă g.

Cách sử dụng :


Pha trộn theo tỷ lệ một lon MEGA DAYA Benzene Fuel Conditioner (60 ml ) với không quá
l t ă g.

Lưu ý :




Có thành phần dễ cháy cấm bảo quả ơi
hiệt độ nóng, cấ đặt gần tia lửa, cấm tiêu hủy vỏ sản phẩm
bằ g
h đốt.
Không nên ngửi, tránh tiếp xúc. Nếu ơ thể tiếp xúc cần rửa sạch với ph g v ước sạch.
Nếu bị vào mắt nhanh chóng rửa với ước sạch và gặp
sĩ .
Distributed By FUJIZAKURA CO.,Ltd.
1213/296 Ladpraw Rd., Phlapphla, Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel : (662)530 7274 Fax : (662)559 3536 www.megadaya.biz

MEGA DAYA Benzene Booster 120 ml
Công dụng :








Giúp làm sạch và bảo trì kim phun nhiên liệu.
Gi p độ g ơ hạ trơ tru hơ , đặc biệt khi khởi động nguội.
Gi p l
tă g hiệu suất độ g ơ , giúp động cơ họat động mạnh mẻ hơn.
Phục hồi lại sức mạ h đ
ất, giúp tiết kiệm nhiên liệu.
Gi p gă hặn sự tích tụ cặn bẩn.
Giúp giả độ ma sát của độ g ơ sử dụ g ă g.
Sử dụ g được với tất cả các loại e d g ă g.

Cách sử dụng :


Pha trộn MEGA DAYA Benzene Fuel Booster (120 ml) với không quá 70 l t ă g.

Lưu ý :




Có thành phần dễ cháy cấm bảo quả ơi
hiệt độ nóng, cấ đặt gần tia lửa, cấm tiêu hủy vỏ sản phẩm
bằ g
h đốt.
Không nên ngửi, tránh tiếp xúc. Nếu ơ thể tiếp xúc cần rửa sạch với xà phòng v ước sạch.
Nếu bị vào mắt nhanh chóng rửa với ước sạch và gặp
sĩ .

Tư vấn :


Nên sử dụng sản phẩm liên tục để đạt được các lợi ích và hiệu quả ở mức cao nhất.

MEGADAYA Diesel Conditioner 170 ml
Công dụng :







Giúp làm sạch kim phun, bộ lọc, bình nhiên liệu v đường dẫn nhiên liệu.
Giả
a s t v tă g ường sức mạ h độ g ơ.
Giúp hỗn hợp nhiên liệu cháy kiệt cháy sạch và cháy hoàn toàn.
Giúp tiết kiệm nhiên liệu.
Giả kh i đe từ ống xả khí.
Sử dụng với độ g ơ nhiên liệu Diesel và Bio Diesel (Diesel sinh học).

Cách sử dụng :


Pha trộn theo tỷ lệ một lon MEGADAYA Diesel Fuel Conditioner (170 ml ) với không quá 70
lít nhiên liệu Diesel (Xe bán tải 1 lon hoặc xe tải 3 lon).

Lưu ý :



Không nên ngửi, tránh tiếp xúc. Nếu ơ thể tiếp xúc cần rửa sạch với
Nếu bị vào mắt nhanh chóng rửa với ước sạch.
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ước sạch.

** Đang tìm kiếm nhà phân phối trong các khu vực.
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