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BG MOA® is opgebouwd uit een uitgebalanceerd geheel van verschillende werkzame
bestanddelen waardoor een unieke en exclusieve smeerolie technologie ontstaat.
Traditionele en synthetische smeermiddelen, hoe goed ook, schieten op sommige plaatsen
tekort. Daarom heeft BG de exclusief uitgebalanceerde samenstelling van MOA® ontwikkeld,
die niet alleen de al aanwezige smeer eigenschappen van de smeermiddelen versterkt, maar
bovendien aanvult waar dat nodig is. Hierdoor ontstaat een superieure en voortdurende
bescherming van de motor.
Bij gebruik van BG MOA® vermindert de wrijving in de motor waardoor er energie bespaard
wordt en de slijtage aan onderdelen lager is. Ook blijft de bedrijfstemperatuur van de olie
lager (speciaal bij extreme belastingen) waardoor de kwaliteit van de olie langer
gewaarborgd wordt.
BG MOA® voorkomt temperatuurverhoging van alle
essentiële
motoronderdelen
zoals
tuimelaars,
hydraulische lifters, nokkenas etc.
Dank zij de concentratie van MOA® hoeft er slechts
weinig aan de olie toegevoegd te worden. De vuistregel is
een toevoeging van 5 %, meer is voor de meeste
toepassingen niet noodzakelijk, zelfs niet voor zwaardere
belastingen Bij deze concentratie geeft MOA® een
superieure en voortdurende bescherming aan de motor
en zorgt voor een langere levensduur en voor minder
onderhoud. BG MOA® is toepasbaar met alle
synthetische en niet synthetische soorten olie.
Voordelen
BG MOA®:
• Versterkt de filmlaag!
• Zorgt voor betere bescherming van de motorolie!
• Voorkomt oxidatie en verdikking van de motorolie!
• Voorkomt smurrie en aanslag tijdens zware
belastingen!
• Beschermt tegen roest en corrosie!
• Meer power en betere prestaties door minder
wrijving!
• Vermindert de schadelijke uitstoot!
Toepassing
Voeg bij iedere olie verwisselbeurt 5 % BG MOA® toe aan de motorolie. Denk aan het
maximum niveau. Voeg BG MOA® eventueel ook toe aan de carter wanneer het oliepeil laag
is om zo de olie blijvend goed en beschermend te houden tussen twee olie
verwisselingbeurten.
BG in Nederland / VOJA Handelsmaatschappij accepteert geen aansprakelijkheid voor verkeerd gebruik van dit product.
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