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1. Wstęp

Szanowni Państwo, 
Jest nam niezmiernie miło oddać w Państwa ręce najnowszy katalog pro-
duktów marki Ceramizer.pl. 
Ceramizery to innowacyjne technologicznie i skuteczne polskie preparaty 
stosowane do oleju, które regenerują i zabezpieczają mechanizmy przed 
zużyciem. Ceramizery są na rynku polskim obecne nieprzerwanie od roku 
1996 i dziś gama produktowa liczy kilkanaście produktów.

Katalog ten przygotowaliśmy, aby objaśnić:

 Co to są Ceramizery® i czym różnią się od zwykłych dodatków do oleju?
 Jakie są korzyści z ich stosowania dla Państwa klientów?
 Jakie są korzyści z posiadania Ceramizerów® w asortymencie?
 Z jakimi częstymi pytaniami spotkamy się sprzedając Ceramizery®?

Mamy nadzieję, że materiał zawarty w niniejszej publikacji będzie dla Pań-
stwa skutecznym kompendium wiedzy o produktach Ceramizer i przyczyni 
się do zwiększenia świadomości marki.

Z wyrazami szacunku,
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2. Dlaczego Ceramizery®? 

Jest wiele różnych dodatków do oleju. Z każdej strony jesteśmy bombar-
-dowani reklamami przeróżnych środków stosowanych do oleju, które mają 
mieć rzekomo cudowne właściwości. 

Niestety, bardzo często są to preparaty zawierające jedynie zagęszczony 
olej bazowy. Gęsty olej chwilowo i prowizorycznie wypełnia nierówności (do 
momentu wymiany oleju) i tym samym wycisza silnik i zmniejsza tzw. branie 
oleju. Środki te działają doraźnie (czasem jedynie na kilkaset kilometrów). 
Co więcej, takie preparaty mogą mieć destruktywny wpływ na stan silnika 
ze względu na problem zapychania filtrów oleju, zbyt niskie ciśnienie oleju 
spowodowane zagęszczonym olejem oraz osad, który tworzy się na pracu-
jących elementach. Klienci dosyć szybko zauważyli, że środki te są nie tylko 
nieskuteczne, ale i niebezpieczne, stąd wynika ich niewielka sprzedaż i nie-
potrzebne zajmowanie półek sklepowych.

Czymś zupełnie nowym i przełomowym  
jest innowacyjna technologia ceramizacji. 

Olej silnikowy w przypadku zastosowania preparatu Ceramizer® jest jedynie 
nośnikiem jego cząsteczek i nie zmienia swoich parametrów (co potwier-
dziła między innymi ekspertyza Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych 
NR 6/55/08). 

Jest to kluczowa różnica między Ceramizerem® a  innymi preparatami do 
oleju. Cząsteczki zawarte w preparacie Ceramizer® pod wpływem wysokiej 
lokalnej temperatury spowodowanej tarciem występującym w konkretnym 
mechanizmie, łączą się z cząsteczkami metalu (pływającymi w oleju) i odbu-
dowują zużyte powierzchnie.

Ceramizery® w żadnym wypadku nie są zagęszczaczami oleju ani tzw. „mo-
todoktorami” (jedna dawka to tylko 4 gramy) i  technologicznie nie mają 
z nimi nic wspólnego. Efekt działania Ceramizera® utrzymuje się także po 
wymianie oleju (w przypadku silnika do 70 tys. km przebiegu). 

Firma Vidar została założona w 1996 r., w wyniku ekspansji krajowej i mię-
dzynarodowej zmieniła ona w 2011 r. formę prawną i obecnie nosi nazwę 
Ceramizer Sp z o.o. Od kilkunastu lat, niezmiennie każdego dnia zdobywamy 
zaufanie nowych klientów, którzy stosują Ceramizery®, aby zregenerować 
i zabezpieczyć przed zużyciem mechanizmy swoich pojazdów. Ceramizery® 
są produkowane w Polsce w oparciu o normy przemysłu chemicznego, by 
zapewnić ich wysoką jakość i  skuteczność. Wiele testów przeprowadzo-
nych w  niezależnych instytutach (m.in. Instytut Techniczny Wojsk Lotni-
czych, PIMOT, REDOR, Akademia Górniczo-Hutnicza), testy przeprowadzo-
ne w mediach (m. in. TVN Turbo, Motor, Super Express, TVP 3, Antyradio, 
Radio Z, Nowoczesny Warsztat) oraz liczne pozytywne opinie klientów (po-
nad 250 stron A4) potwierdzają skuteczność Ceramizerów® w regeneracji 
i zabezpieczaniu mechanizmów. 

Skuteczność Ceramizerów® została doceniona nie tylko w Polsce. Ceramizery® 
są z powodzeniem dystrybuowane w kilkunastu krajach na całym świecie. Mamy 
swoich przedstawicieli między innymi w UAE, Czechy, Litwa, Estonia, Łotwa, 
Ukraina, Arabioa Saudyjska, Słowenia, Austria, Węgry, Wielkiej Brytanii, Słowacji, 
Francji, Hiszpanii, Irlandii a takżew krajach, w których panują szczególne trudne 
warunki dla pojazdów jak Malezja, Chiny czy Islandia.

Ponad 250 stron opinii 
zadowolonych użytkowników 

Ceramizerów®
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3. Jakie będą dla mnie korzyści 
z  posiadania Ceramizerów® 
w swojej ofercie?

 Otrzymują Państwo wysokie rabaty, które w połączeniu z popularnością 
produktów umożliwią zwiększenie zysku Państwa firmy.

 Państwa sprzedaż jest przez nas wspierana skuteczną i intensywną rekla-
mą oraz promocją w mediach: internet – internet - www.ceramizer.pl, re-
klama mailingowa, wyszukiwarki internetowe, reklama tekstowa adwords, 
reklama TV, radio, prasa branżowa, rajdy samochodowe, wyścigi 1/4 mili.

 Adres Państwa punktu sprzedaży/dystrybucji z dokładnym planem dojaz-
du zamieszczamy na stronie www.ceramizer.pl (stronę odwiedza znacz-
na ilość użytkowników – ponad 2000 dziennie). Tym samym kierujemy do 
Państwa klientów.

 Oferują Państwo sprawdzony, skuteczny i rozpoznawalny wśród Państwa 
klientów produkt. 

 Klienci wybierają Ceramizery®, ponieważ są: łatwe w zastosowaniu 
i posiadają przystępną cenę (produkty te często są alternatywą dla  
kosztownych napraw).

 Posiadają Państwo w swojej ofercie produkty o bardzo dużym potencjale 
sprzedaży i szerokim gronie potencjalnych użytkowników.

 Oferują Państwo produkty, których skuteczność została pozytywnie zwe-
ryfikowana przez wielotysięczne grono użytkowników (dostarczamy ponad 
250 stron opinii w wersji pdf i drukowanej) i potwierdzona wielokrotnie 
w niezależnych testach i badaniach przemysłowych (kilkadziesiąt testów).

 Klienci Ceramizerów® posiadają samochody i  kupują części oraz akce-
soria samochodowe. Tym samym klienci, którzy przyjadą do Państwa po 
to, aby kupić Ceramizery® z dużym prawdopodobieństwem kupią również 
inne produkty, które Państwo oferują.

 Zapewniamy stały rozwój produktów, reklamy i wsparcia. 

 Bezpłatnie przekazujemy naszym przedstawicielom:
 – Ulotki (format A4 złożony na 3 części) które zawierają miejsce na  

Państwa stempel.
 – Opinie klientów w formie drukowanego biuletynu (ponad 250 stron).

 –  Naklejki z logo ceramizer (rozmiary 60×14 cm, 33×7 cm oraz 17×4 cm) 
 – Certyfikat autoryzowanego sprzedawcy Ceramizerów®.
 – Ekspozytory sklepowe na produkty Ceramizer®.

Ceramizer to marka dobrze znana na rynku motoryzacyjnym, jej produkty można kupić w 

ponad 1500 punktach dystrybucyjnych w kraju, w tym w renomowanych sieciach sprzedaży 

takich jak : Inter Cars, Auto Partner, Motorol, Opoltrans, Szik, Selgros.
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Ceramizer broni się jakością, a 

klienci cieszą się, że mogą za-

kupić rdzennie polski pro-

dukt. Bariera nieufności do 

preparatów zanika, jeśli opinie o produk-

cie są pozytywne i ma on  bogatą historię 

niezależnych testów, które jego skutecz-

ność uwiarygodniają - mówi Borysław 

Czajczyński, dyrektor sprzedaży w Cera-

mizer.pl.  W chwili obecnej intensywnie 

rozbudowywane są struktury eksporto-

we, a produkty firmy są sprzedawane do 

Francji, Anglii, Słowacji, ale także do kra-

jów azjatyckich - dodaje.

 
Skuteczność Ceramizera była dokładnie 

sprawdzana w licznych testach. Sztan-

darowy i najbardziej ekstremalny z nich 

to jazda samochodem bez oleju. Oczywi-

ście nie ma on nakłaniać do takiej jazdy, 

a jedynie pokazać, że nawet w ekstre-

malnych warunkach produkt chroni sil-

nik. Pojazdy testowe zdołały przejechać 

od 40 do nawet  500 km, dzięki ochronie 

warstwy ceramiczno-metalowej – ma-

teriały video z tych testów można obej-

rzeć na Youtube (na przykład ostatni test 

przeprowadzony na popularnym kanale 

Miłośnicy 4  Kółek) czy też stronie pro-

ducenta www.ceramizer.pl. Warto za-

uważyć, że Ceramizer należy stosować 

wtedy, gdy jeszcze nie występuje w po-

jeździe stan awaryjny, nie jest to bowiem 

alternatywa dla napraw mechanicznych. 

W przypadku zużycia eksploatacyjnego, 

Ceramizer jednak przywróci dynamikę 

i wigor pojazdowi. Korzyści z jego sto-

sowania to: zmniejszenie zużycie paliwa 

od 3 do 15 %, zmniejszenie zużycia ole-

ju silnikowego, podwyższenie i wyrów-

nanie ciśnień sprężania w cylindrach, 

zmniejszenie tzw. „dymienia” silnika, 

eliminację suchych startów i ułatwienie 

rozruchu (szczególnie zimą), wycisze-

nie pracy silnika, zmniejszenie wibracji, 

zwiększenie sprawności silnika i dyna-

miki pojazdu, regenerację powierzchni 

tarcia podczas eksploatacji i zmniej-

szenie emisji toksycznych składników 

spalin. Przede wszystkim  poprawia on 

osiągi pojazdów z przebiegami powyżej 

100 000 km, ale  korzystne jest też stoso-

wanie go na w autach nowszych, w celu 

wydłużania trwałości mechanizmów.

 
W gamie produktowej znajdują się wer-

sje produktów do regeneracji silnika, 

skrzyni biegów, układu wspomagania za-

równo dla samochodów osobowych, cię-

żarowych, jak i maszyn rolniczych czy 

budowlanych,  skuterów bądź motocykli, 

a także sprzętu ogrodowego. Taka ofer-

ta jest odpowiedzią na potrzeby rynkowe 

i opinie użytkowników, w których często 

CHRONI AUTA OD 21 LAT

podpowiadają nam w jakich sytuacjach 

Ceramizer może się sprawdzić, co nie-

jednokrotnie skłania nas do stworzenia 

nowych produktów. Na przykład w tym 

roku planujemy około 4 nowych wdrożeń 

– nadmienia Borysław Czajczyński. Dla 

tych którzy o marce Ceramizer.pl i dzia-

łaniu produktu chcą dowiedzieć się wię-

cej, polecamy odwiedzenie strony www.

ceramizer.pl/testy-opinie oraz rzut oka 

na profil firmy Ceramizer.pl na Facebooku 

oraz Youtube.

PREZENTACJA

SKUTECZNOŚĆ W PROSTOCIE

Preparat Ceramizer dodaje się do oleju, dzięki 

czemu dostaje się  do powierzchni tarcia zuży-

tych w wyniku eksploatacji pojazdu. Zużyte ele-

menty pokrywają się regenerującą warstwą 

ceramiczno-metalową. Dzięki temu Ceramizer 

podnosi  i wyrównuje ciśnienia sprężania w sil-

nikach oraz przedłuża żywotność mechani-

zmów - pośrednio zmniejszając nadmierne 

zużycie paliwa i oleju.

Asortyment liczy aktualnie dwanaście 
elementów: produkty do silnika w wersji 
dla samochodu osobowego, ciężarowego, 
motocykla, a także produkty do manualnej 
skrzyni biegów oraz wspomagania.

budowują zużyte powierzchnie. Utworzona 
warstwa ceramiczno-metalowa charaktery-
zuje się niskim współczynnikiem tarcia, a po-
wierzchnia jest bardziej odporna na ściera-
nie niż w przypadku kontaktu metalu-metal.

ga naprawa, zaczynamy szukać tańszej al-
ternatywy. Stara prawda mówi, że zwykle 
lepiej jest zapobiegać niż leczyć i dlatego 
rekomendujemy prewencyjne stosowanie 
ceramizerów, a nie dopiero po zaobserwo-
waniu usterki.

Usługa Opis
Ceramizer 

biorący 
udział

Kwalifikacja 
pojazdu Na czym polega? Uwagi

Wymiana oleju 
Premium

Wymiana oleju wraz 
z ceramiczną regene-
racją silnika

CS Pro Przebieg min. 
50 tys. km

Aplikacja Ceramizera CS 
Pro do silnika, tuż po wymia-
nie oleju

Silnik nie może być 
skrajnie zużyty

Przegląd stanu 
technicznego 

pojazdu 
+ rewitalizacja

Przegląd stanu tech-
nicznego pojazdu wraz 
z ceramiczną regene-
racją mechanizmów

CS Pro
CB Pro
CK Pro

Przebieg min. 
50 tys. km

Aplikacha Ceramizerów Pro 
przy okazji przeglądu stanu 
technicznego pojazdu

Mechanizm nie może 
być skrajnie zużyty

Wymiana opon 
+ rewitalizacja 

silnika

Wymiana opon oraz 
zabezpieczenie silnika 
przed zużyciem

CS Pro Przebieg min. 
50 tys. km

Aplikacja Ceramizera CS 
Pro do silnika w ramach 
przygotowania pojazdu do 
zimy/lata

Silnik nie może być 
skrajnie zużyty

Rewitalizacja 
silnika

Ograniczenie zjawiska 
„brania oleju” oraz pod-
niesienie ciśnień sprę-
żania za pomocą kura-
cji Ceramizerem Pro

CS Pro Przebieg min. 
50 tys. km

Aplikacja Ceramizera CS 
Pro w przypadku, gdy w sil-
niku występują: „branie ole-
ju” oraz zaniżone ciśnienia 
sprężania

Silnik nie może być 
skrajnie zużyty; prepa-
rat pomoże, gdy przy-
czyną są umiarkowa-
nie zużyte pierścienie 
tokowe

Rewitalizacja 
skrzyni biegów

Wymiana oleju w skrzy-
ni biegów oraz zniwelo-
wanie zgrzytów i hała-
su za pomocą kuracji 
Ceramizerem CB Pro

CB Pro

Tylko manu-
alna skrzynia 
biegów; prze-
bieg min. 50 
tys. km

Aplikacja Ceramizera CB 
Pro, również w połączeniu 
z wymianą oleju do skrzyni 
biegów

Wykluczone jest sto-
sowanie prepara-
tu w automatycznych 
skrzyniach biegów 
i mechanizmach typu 
szpera czy LSD

Wybrane rekomendowane usługi do implementacji

Polskie preparaty do regeneracji silników, 
skrzyń biegów, układów wspomagania
– od teraz również jako usługa w warsztacie
Ceramizer to istniejąca od ponad 16 lat polska marka preparatów do rege-
neracji mechanizmów w samochodzie. To produkt naszej myśli technicznej, 
z całkowicie rodzimą recepturą i kapitałem. Produkcja odbywa się również 
w Polsce.

Borysław Czajczyński, wiceprezes zarządu 
ds. sprzedaży i marketingu

Jak działa ceramizer?
Ceramizery to preparaty dodawane do 

oleju, które pod wpływem temperatury (tar-
cia) łączą się z cząsteczkami metalu i od-

	nadmiernego zużycia paliwa spowodo-
wanego niesprawnością układu zapło-
nowego (niesprawny aparat zapłonowy, 
cewka, kable zapłonowe, świece itp.),

	gdy przyczyną problemów jest niepo-
prawna regulacja silnika (np. hałaśliwe 
zawory, które wymagają regulacji),

	nieszczelności (np. wypalonych) gniazd/
przylgni zaworowych,

	przegrzania silnika, np. odpuszczenia 
pierścieni tłokowych.

mochodowych, motocyklowych, dwusuwo-
wych, układów wspomagania czy skrzyń 
biegów.

Przewagą preparatów z linii Pro jest 
ich sprzedaż wraz z usługą serwisową, co 
stwarza możliwość uzyskania zarobku za-
równo na preparacie, jak i na wykonywa-
nej usłudze. Co istotne, ceramizer otwiera 
przed warsztatami możliwość sprzedaży 
usługi dla klientów, którzy chcą dbać o po-
jazdy, a niekoniecznie przychodzą w sytu-

Korzyści dla warsztatu
	Uzyskanie kolejnej możliwości wygenerowania przychodu na pojazdach bez 

awarii, ale do rewitalizacji.
	Wygenerowanie dodatkowego strumienia klientów dla warsztatu poprzez pro-

mowaną na www.ceramizer.pl/warsztaty mapę autoryzowanych warsztatów, 
w których można zaaplikować preparat i zmierzyć jego skuteczność.

	Uatrakcyjnienie dotychczas istniejących usług (np. „Wymiana oleju premium”, 
„Przegląd stanu technicznego pojazdu + rewitalizacja”).

	Poszerzenie oferty o znaną na rynku motoryzacyjnym markę preparatów rege-
neracyjnych.

	Współpraca z Ceramizer Sp. z o.o. w zakresie badań i testów preparatów.

W sezonie zimowym ogumienie musi 

-
-

-

Z Dominikiem Kwaczyńskim, menedżerem ds. sprzedaży na Polskę w Nokian  
Tyres, rozmawia redaktor Mirosław Giecewicz.

Na arktycznej prerii

Dominik Kwaczyński,  
menedżer ds. sprzedaży na Polskę w Nokian Tyres
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– specjalista nie tylko od opon zimowych

Dlaczego warto stosować 
ceramizer?

Wśród zaobserwowanych przez użyt-
kowników korzyści ze stosowania cerami-
zerów wymienić można:
	wzrost i wyrównanie ciśnień sprężania 

we wszystkich cylindrach,
	łatwiejszy rozruch zimnego silnika – co 

jest szczególnie istotne dla parkujących 
zimą na zewnątrz,

	zmniejszenie zużycia oleju (redukcja dy-
mienia),

	wyciszenie i wyrównanie pracy silnika,
	w skrzyni biegów: wyeliminowanie trud-

ności ze zmianą biegów (szczególnie 
zgrzytów),

	w układzie wspomagania kierownicze-
go: redukcja oporów i hałasu,

	zmniejszenie zużycia paliwa (od 3 do 
15%).

Ceramizer w warsztacie
Dla warsztatów i zakładów napraw spe-

cjalistycznych przygotowano dedykowane 
rozwiązanie: Ceramizer Pro, czyli zestaw 
produktów do usługowego zastosowania. 
Opakowanie zawiera 10 pojedynczych doz 
ceramizerów. Dostępne są różne konfigura-
cje, zawierające preparaty do: silników sa-

acji awarii, jak zazwyczaj. To całkiem nowa 
grupa klientów.

Usługą serwisową mogą być w tym 
przypadku:
	pomiaru ciśnienia sprężania – jako for-

ma mierzenia skuteczności preparatu,
	aplikacji preparatu (np. aplikacja prepa-

ratu do skrzyni biegów),
	wymiany oleju, przeglądu pojazdu i in-

nych typowych usług, podczas których 
dodatkowo aplikujemy Ceramizer Pro.

Czy występują skutki uboczne 
stosowania ceramizerów?

Nie. Cząsteczki ceramizera są mikrosko-
pijne, co powoduje, że wyeliminowane zosta-
je ryzyko zapchania filtrów czy zablokowania 
kanałów w układzie, w którym go stosuje-
my. Preparat jest neutralny wobec oleju, nie 
zmienia jego parametrów (świadczy o tym 
ekspertyza ITWL nr 6/55/08). Kilkadziesiąt 
testów własnych i niezależnych oraz ponad 
250 stron A4 zebranych opinii użytkowników 
świadczy o braku ryzyka związanego z za-
stosowaniem produktów Ceramizer.pl

Więcej o ceramizerach, w tym opinie 
o produktach i ich wideotesty, dostępne są 
na www.ceramizer.pl i profilu Facebook.

Taka warstwa ceramiczno-metalowa 
chroni silnik przy normalnej eksploatacji 
przez co najmniej 70 tysięcy kilometrów. 
Odczuwalnym skutkiem działania prepara-
tów jest podniesienie i wyrównanie ciśnień 
sprężania na poszczególnych cylindrach 
silnika.

Analogiczny proces ma miejsce przy za-
stosowaniu ceramizera przeznaczonego do 
innych układów, takich jak manualna skrzy-
nia biegów czy układ wspomagania lub tyl-
ny most.

Kiedy warto zastosować 
ceramizer?

Zazwyczaj pomysł zastosowania cera-
mizera pojawia się u potencjalnego użyt-
kownika dopiero wówczas, gdy z samo-
chodem dzieje się źle. Na przykład pobór 
oleju zbliża się do 1 l/1000 km, biegi wska-
kują ciężko, występują problemy z układem 
wspomagania kierownicy, drastycznie spa-
da ciśnienie sprężania, praca silnika jest 
nadmiernie hałaśliwa. Gdy grozi nam dro-

Wraz ze wzrostem zaufania do marki po 
ceramizer coraz częściej sięgają użytkow-
nicy finalni – kierowcy pojazdów. Jest to 
również produkt, który z powodzeniem apli-
kowany jest w warsztatach jako element re-
generujący i zabezpieczający mechanizmy. 
Silnik, skrzynia biegów czy układ wspoma-
gania lub tylny most – z problemami w tych 
podzespołach ceramizer radzi sobie bardzo 
dobrze, o ile nie są w stanie ponadgranicz-
nego zużycia.

Ceramizer nie pomoże w przypadku:
	awarii podzespołu (np. pęknięty pier-

ścień tłokowy, wyłamany ząb trybu, 
wydmuchana uszczelka pod głowicą, 
pokrzywione zawory itp.),

	nadmiernego zużycia mechanizmu (np. 
pobór oleju w silniku przekracza 1 l na 
1000 km),

	zużycia elementów niemetalowych (np. 
uszczelniaczy zaworowych, które są 
wykonane z gumy), 

	wycieków oleju (ceramizer nie likwiduje 
wycieków oleju),

Wspieramy Państwa w zakresie sprzedaży linii Pro 
materiałami reklamowymi oraz szkoleniami 

z zakresu wiedzy produktowej. 
W celu uzyskania dodatkowych informacji 

nt. produktu Ceramizer Pro prosimy o kontakt: 
b.czajczynski@ceramizer.pl, 

tel. 22 498 09 08

wydarzenia 19maj 2017
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–  Długopisy reklamowe.
–  Platformę B2B umożliwiającą proste i szybkie składanie zamówień  

przez dystrybutorów - www.b2b.ceramizer.pl
–  Bannery do zawieszenia przed punktem sprzedażowym  

(rozmiary 150×90 cm, 200×70 cm, 400×140 cm). 

 Zapewniamy szybką obsługę naszych przedstawicieli – szybkie wysyłki 
bezpośrednio z centrali firmy lub dostawa poprzez regionalnego koordy-
natora sprzedaży. 

 Oferujemy – wsparcie producenta oraz opiekę regionalnego koordynatora 
sprzedaży. 

 Umożliwiamy Państwu udział we współtworzeniu sieci dystrybucji po-
przez możliwość uruchamiania kolejnych, zależnych punktów sprzedaży.

Zaufali nam:

4. Trochę historii

Idea Ceramizera® wywodzi się z rosyjskich badań geologicznych, podczas 
których stwierdzono, że wiertła, których używano do poszukiwań ropy 
naftowej, przy przejściu przez specjalną warstwę ziemi zamiast tępić,  
wyostrzają się. 

Prof. D.N. Garkunow oraz jego zespół naukowy (G.P. Shpenkov, W.J. Matio-
shenko, A.A. Poljakow) na podstawie wnikliwych obserwacji tego zadziwiają-
cego zjawiska, dokonali naukowego odkrycia tzw. „selektywnego przenosze-
nia materii” prowadzącego do zjawiska „bezzużyciowości” mechanizmów. 

Zaobserwowano, że cząsteczki wyrwane z  powierzchni roboczych można 
selektywnie przenosić na skutek ładowania elektrostatycznego w miejsca 
tarcia. Następnie cząsteczki pod wpływem lokalnego tarcia oczyszczają po-
wierzchnię tarcia z nagaru i dyfundują tworząc warstwę ceramiczno-me-
talową.

Odkrycie to, po wielu latach,  
stało się podstawą do stworzenia preparatu 

zawierającego unikalne składniki. 

Liczne badania i testy w silnikach, skrzyniach biegów i innych elementach, 
w których występuje tarcie metalu o metal okazały się nad wyraz pomyślne. 
Po wieloletnich testach i udoskonalaniu preparatu powstał produkt o na-
zwie Ceramizer®. Preparat ten działa w sposób, który jeszcze kilka lat 
temu trudno było sobie wyobrazić. 

Zasada działania Ceramizerów® odbiega od stereotypowych technologii ma-
teriałowych, jednak liczne testy i wyniki badań potwierdzają skuteczność 
ceramizacji.
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5. Co to jest ceramizacja?

Regeneracja przy użyciu Ceramizera® polega na przywróceniu nominal-
nych rozmiarów i właściwej geometrii współpracujących powierzchni w me-
chanizmach, w  których występuje tarcie, poprzez narostowe tworzenie 
warstwy ceramiczno-metalowej o unikalnych właściwościach. 

Regeneracja urządzeń przebiega bez konieczności ich demontażu co jest 
dużą przewagą stosowania Ceramizerów®. Prostota polega na dodaniu pre-
paratu do oleju w silniku, skrzyni biegów, układzie wspomagania kierownicy 
a pozytywne efekty pojawią się nawet już po 200 km ekploatacji pojazdu.

W jaki sposób to działa?

Ceramizacja to proces, który zachodzi pod wpływem temperatury 
w  miejscach tarcia. Aby proces miał miejsce niezbędne są: cząsteczki 
Ceramizera®, cząsteczki metalu (które przemieszczają się w oleju mecha-
nizmu), olej lub smar oraz wysoka lokalna temperatura wywołana tarciem. 

Na skutek lokalnej – chwilowo występującej wysokiej temperatury (po-
nad 900oC) powstającej w miejscach tarcia, cząsteczki Ceramizera® 
dyfundują w strukturę metalu tworząc warstwę ceramiczno-metalową. 

„Stopione” cząsteczki Ceramizera® charakteryzują się wysokim stopniem łą-
czenia z cząsteczkami metalu. Cząsteczki Ceramizera® przenoszą cząsteczki 
metalu zawarte w oleju lub smarze w zużyte miejsca (selektywne przeno-
szenie), gdzie występuje podwyższona temperatura spowodowana tarciem 
i tam dyfundują. W tych miejscach połączone cząsteczki metalu i Ceramize-
ra® dyfundując odbudowują powierzchnie, tworząc warstwę ceramiczno-me-
talową. Można to porównać do mikronadspawania cienkiej warstwy ma-
teriału w miejscach zużycia przy pomocy mikrocząsteczek Ceramizera®, 
mikrocząsteczek metalu oraz wysokiej temperatury. Proces powstawania 
warstwy nazywany jest ceramizacją. Warstwa ta wypełnia, pokrywa i wyrów-
nuje mikrodefekty i deformacje powierzchni poddawanych tarciu.

Wraz z upływem kilometrów (po około 1500 km) warstwa ta w wielu 
przypadkach odbudowuje i wyrównuje powierzchnie do wartości bliskich 
nominalnym. Narastanie stopniowo stabilizuje się wraz ze zmniejszaniem 
się współczynnika tarcia, co prowadzi do samoczynnej optymalizacji szcze-
lin trących się detali i po osiągnięciu wartości nominalnych, zatrzymuje się 
wraz ze zmniejszeniem się współczynnik tarcia. Wytworzona warstwa ce-
ramiczno-metalowa jest twarda, trwała, posiada niski współczynnik tar-
cia, znakomicie odprowadza ciepło i jest odporna na wysokie temperatury 
oraz obciążenia mechaniczne. 

W celu zwiększenia nacisków na powierzchniach tarcia, przez pierwsze 200 
km jazdy z preparatem zaleca się nie przekraczać 2700 obr/min. Proces 
narastania warstwy ceramiczno-metalowej trwa około 1,5 tys. km lub 30 
motogodzin.

Trwały efekt ceramizacji w  silnikach spalinowych utrzymuje się po kolej-
nych wymianach oleju przynajmniej do 70 000 km przebiegu, a w przypadku 
skrzyń biegów do 100 000 km przebiegu.

1 2 3

1500 km500 km0 km
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Czy Ceramizery® są bezpieczne?

Stosowanie Ceramizerów® jest w pełni bezpieczne.
 Gwarantujemy, że Ceramizery® nie uszkodzą silnika, 

skrzyni biegów ani innego mechanizmu.
 Na przestrzeni ponad kilkunastu lat i kilkuset ty-

sięcy aut, w których był stosowany Ceramizer®, nie 
spotkaliśmy się z przypadkiem uszkodzenia silnika, 
skrzyni biegów lub innego mechanizmu na skutek za-
stosowania Ceramizera®.

 Stosowanie Ceramizerów® jest w pełni bezpieczne, co potwierdzają  
liczne niezależne testy oraz ponad 250 stron opinii użytkowników. 

 Ceramizer® nie jest zagęszczaczem oleju, ani tzw. „motodoktorem”, 
jedna skoncentrowana dawka Ceramizera® to tylko 4 gramy, dlatego 
m.in. nie zmienia on parametrów oleju.

 Ceramizery® nie zawierają teflonu, ołowiu, molibdenu.
 Ceramizery® nie zapychają filtrów oleju ani kanałów olejowych – ponieważ 

cząsteczki Ceramizera® są mniejsze od porów filtra. Cząsteczki Cerami-
zera® są wielkości do 2 mikronów a szczeliny filtra oleju silnikowego są 
wielkości ponad 5 mikronów. 

 Warstwa ceramiczno-metalowa aktywuje się tylko w miejscach tarcia 
metalu o metal, więc wykluczone jest powstawanie warstwy w kanałach 
olejowych czy filtrach oleju. 

 Gwarantujemy skuteczność i trwałość wytworzonej warstwy ceramicz-
no-metalowej przynajmniej do 70 000 km przebiegu lub do 1200 mth. 
Po tym przebiegu zaleca się ponownie zastosować Ceramizer®.

 Ceramizery® są zabezpieczone przed przypadkowym użyciem (otwarciem) 
za pomocą specjalnej wkładki.

Kiedy Ceramizer® nie pomoże?

Chcemy być wobec Państwa szczerzy, Ceramizer® nie jest tzw. „szarą 
maścią” na wszelkie dolegliwości pojazdu.

Ceramizer® nie pomoże w przypadku:

 awarii podzespołu (np. pęknięty pierścień tłokowy, wyłamany ząb trybu, 
wydmuchana uszczelka pod głowicą, pokrzywione zawory, itp.);

 nadmiernego zużycia mechanizmu (np. pobór oleju w silniku powyżej 
1 litra na 1000 km);

 zużycia elementów niemetalowych (np. uszczelniaczy zaworowych, które 
są wykonane z gumy);

 wycieków oleju (Ceramizer® nie likwiduje wycieków oleju);
 nadmiernego zużycia paliwa spowodowanego niesprawnością układu zap-

łonowego (niesprawny aparat zapłonowy, cewka, kable zapł., świece itp.);
 gdy przyczyną problemów jest niepoprawna regulacja silnika (np. hałaśli-

we zawory - które wymagają regulacji);
 nieszczelności (np. wypalonych) gniazd/przylgni zaworowych;
 przegrzania silnika – np. odpuszczenia pierścieni tłokowych.

Uwaga:  
Nie stosować do automatycznych skrzyń biegów.

Pęknięty pierścień tłokowy – w takim przypadku Ceramizer®  
na pewno nie pomoże i nieodzowna jest naprawa.
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6. Produkty w ofercie

Preparat Nazwa  
handlowa Służy do: Skuteczny  

w przypadku:
Cena   
z VAT 
(detal)

Ceramizer®  
do silników  

 czterosuwowych
CS

– regeneracji zużytych (ale nieuszkodzonych) po-
wierzchni tarcia silnika 

– profilaktycznego zabezpieczania silnika przed 
zużyciem

– zużytych pierścieni tłokowych
– zużytych gładzi cylindrów
– obniżonej wartości ciśnienia sprężania
– dymienia silnika i brania oleju

73 zł

Ceramizer® do sil-
ników czterosuwo-
wych użytkowanych 

ekstremalnie
CSX

– regeneracji zużytych (ale nieuszkodzonych) po-
wierzchni tarcia silnika 

– profilaktycznego zabezpieczania silnika przed 
zużyciem

– obniżonej wartości ciśnienia sprężania
– konieczności natychmiastowej ochrony 

silnika ( warstwa już po 100km)
– konieczności wydłużenia życia mechani-

zmu auta sportowego

110 zł

Ceramizer® 
do silników 

motocyklowych 
z/bez mokrego 

sprzęgła

CM

– regeneracji zużytych (ale nieuszkodzonych) po-
wierzchni tarcia silnika motocykla 

– profilaktycznego zabezpieczania silnika motocykla 
przed zużyciem

– zużytych pierścieni tłokowych
– zużytych gładzi cylindrów
– obniżonej wartości ciśnienia sprężania
– dymienia silnika i brania oleju

69 zł

Ceramizer®  
do silników  

dwu-suwowych
CM-2T

–   regeneracji zużytych (ale nieuszkodzonych) powi-
erzchni tarcia silnika dwusuwowego

– profilaktycznego zabezpieczania silnika przed 
zużyciem

– zużytych pierścieni tłokowych

– zużytych gładzi cylindrów

– obniżonej wartości ciśnienia sprężania
44 zł

Ceramizer® do 
silników dwusuwo-
wych sprzętu ogro-

dowego
Cg-2T

–   regeneracji zużytych (ale nieuszkodzonych) powi-
erzchni tarcia silnika dwusuwowego

– profilaktycznego zabezpieczania silnika przed 
zużyciem

– zużytych pierścieni tłokowych

– zużytych gładzi cylindrów

– obniżonej wartości ciśnienia sprężania
33 zł

Ceramizer® do 
silników czterosu-
wowych sprzętu 

ogrodowego
Cg-4T

– regeneracji zużytych (ale nieuszkodzonych) po-
wierzchni tarcia silnika 

– profilaktycznego zabezpieczania silnika przed 
zużyciem

– zużytych pierścieni tłokowych
– zużytych gładzi cylindrów
– obniżonej wartości ciśnienia sprężania
– dymienia silnika i brania oleju

33 zł

Ceramizer® do sil-
ników samochodów 

ciężarowych
CS-C

– regeneracji zużytych (ale nieuszkodzonych)  
powierzchni tarcia silnika 

– profilaktycznego zabezpieczania silnika przed 
zużyciem

– zużytych pierścieni tłokowych
– zużytych gładzi cylindrów
– obniżonej wartości ciśnienia sprężania
– dymienia silnika i brania oleju

130 zł

Ceramizer® do 
silników pojazdów i 
maszyn rolniczych

CS-A

– regeneracji zużytych (ale nieuszkodzonych)  
powierzchni tarcia silnika 

– profilaktycznego zabezpieczania silnika przed 
zużyciem

– zużytych pierścieni tłokowych
– zużytych gładzi cylindrów
– obniżonej wartości ciśnienia sprężania
– dymienia silnika i brania oleju

86 zł

Ceramizer® 
do skrzyń biegów CB

– regeneracji zużytych (ale nieuszkodzonych) po-
wierzchni tarcia skrzyni biegów

– profilaktycznego zabez pieczania skrzyni biegów 
przed zużyciem

– zużytych synchronizatorów
– zgrzytających biegów
– hałaśliwej pracy skrzyni biegów

66 zł

Ceramizer® do 
manualnych 

skrzyń biegów i 
tylnych mostów 

samochodów 
ciężarowych

CB-C

– regeneracji zużytych (ale nieuszkodzonych)  
powierzchni tarcia skrzyni biegów

– profilaktycznego zabez pieczania skrzyni biegów 
przed zużyciem

– zużytych synchronizatorów
– zgrzytających biegów
– hałaśliwej pracy skrzyni biegów 160 zł

Ceramizer® do 
manualnych skrzyń 
biegów pojazdów i 
maszyn rolniczych

CB-A

– regeneracji zużytych (ale nieuszkodzonych) po-
wierzchni tarcia skrzyni biegów

– profilaktycznego zabez pieczania skrzyni biegów 
przed zużyciem

– zużytych  
synchronizatorów

– zgrzytających biegów
– hałaśliwej pracy skrzyni biegów

160 zł

Ceramizer®  
do układów  

wspomagania  
kierownicy

CK
– regeneracji zużytych (ale nieuszkodzonych) po-

wierzchni tarcia wspomagania kierownicy
– profilaktycznego zabez pieczania wspomagania 

kierownicy przed zużyciem

– nadmiernego oporu przy skręcaniu  
kierownicą

– hałaśliwej pracy wspomagania
71 zł

Preparat  
do paliw CP

– oczyszczania układu zasilania paliwem płynnym – trudności z rozruchem zimnego silnika
– potrzeby wyczyszczenia wtrysków paliwa
– zbierania się nagaru w komorze spalania 

i na zaworach

17 zł

Zalecamy Państwu, by polecać klientom Ceramizery® w rozsądnych przy-
padkach, jak np. zwiększony, w stosunku do nominalnego, pobór oleju, jako 
preparat, który profilaktycznie zabezpieczy silnik przed zużyciem, wyci-
szy go, ułatwi rozruch - szczególnie zimą, wyeliminuje/zmniejszy zgrzyty 
przy zmianie biegów, zregeneruje zużyte powierzchnie synchronizatorów. 
W wielu opiniach użytkownicy Ceramizerów® potwierdzają także zauważal-
ny (nawet o ponad 10%) spadek zużycia paliwa.

Zużyte uszczelniacze zaworowe, Ceramizer® w tym przypadku nie pomoże.

Uwaga:  
Nie stosować do automatycznych skrzyń biegów.

W razie pytań technicznych prosimy o kontakt:

 tel. +48 22 498 09 08 (w godzinach od 9 do 16)
 email: info@ceramizer.pl
 Facebook: Ceramizer.pl 
 skype: ceramizer
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Ceramizer®  
do	czterosuwowych	silników	
spalinowych	(benzynowych,	
Diesla,	LPG)

główne korzyści z zastosowania Ceramizera®: 

 Zmniejsza zużycie oleju (tzw. branie oleju, spalanie oleju).
 Zmniejsza zużycie paliwa od 3 do 15%. 
 Wycisza i wyrównuje pracę silnika, poprawia nieznacznie dynamikę pojazdu.
 Zwiększa i wyrównuje ciśnienia sprężania w cylindrach. 
 Regeneruje powierzchnie tarcia. 
 Ułatwia rozruch zimnego silnika. 

W wielu przypadkach zastosowanie preparatu pozwala uniknąć kosz-
townych napraw silnika, zabez piecza silnik przed zużyciem (zwłaszcza  
w jednostkach mocno eksploatowanych). 

Sugerowana cena detaliczna – 73 zł (brutto z VAT).
Masa netto – 4 gramy.

Testy/badania:

 Nie zawiera teflonu ani molibdenu.
 Ekspertyza INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH 

– NR 6/55/08.
 Wielokrotnie przetestowany w niezależnych testach.

Sposób stosowania:
Rozgrzać silnik do temperatury roboczej 90oC. 
Wyłączyć silnik i zaaplikować preparat do ole-
ju. Po zastosowaniu, uruchomić silnik i pozo-
stawić auto na biegu jałowym przez 15 min. 
Przez pierwsze 200 km (niekoniecznie jedno-
razowo), nie przekraczać prędkości obrotowej 
silnika 2700 obr./min lub w  przypadku braku 
arzenie warstwy ceramiczno-metalowej trwa 
jeszcze do około 1500 km przebiegu, ale już 
w  normalnych warunkach eksploatacji (bez 
ograniczeń obrotów). W tym czasie nie wymie-
niać oleju! W przypadku stosowania zwiększo-
nej ilości preparatu (np. 2 dawek) zaleca się 
zastosowanie pierwszej dozy (według załączo-
nej instrukcji), a następnie po przejechaniu ok. 
500 km zastosowanie w ten sam sposób dru-
giej (kolejnej) dozy (zwiększa to efektywność 
tworzenia się warstwy ceramiczno-metalowej 
w miejscach tarcia).

Dozowanie:
Ilość oleju w silniku w litrach 2–8 l 9–16 l 17–24 l 25–33 l

Przy przebiegu: 5–50 tys. km 1/2 doz. 1 doz. 2 doz. 3 doz.

Przy przebiegu: 50–300 tys. km 1 doz. 2 doz. 3 doz. 4 doz.

Przy przebiegu: powyżej 300 tys. km 2 doz. 3 doz. 4 doz. 5 doz.

 
Wylicz ile doz potrzeba do danego silnika czterosuwowego:  
www.ceramizer.pl/sklep/kalkulator
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Ceramizer®  
do	silników	czterosuwowych	
pojazdów	użytkowanych	
ekstremalnie

główne korzyści z zastosowania Cerami-
zera®: 

 Zapewnia stałą ochronę trących się po-
wierzchni silnika na około 10 000 km jazdy 
sportowej lub 15 000 km standardowej 
jazdy. Ochrona ta jest szczególnie ważna 
podczas ekstremalnej jazdy, znacznego ob-
ciążenia silnika, wysokiej temperatury ole-
ju, nagłych zmian prędkości obrotowej.

 Zabezpiecza silnik przed chwilowym prze-
grzaniem wynikającym z procesów zwięk-
szonego ekstremalnego obciążenia i tarcia 
w trakcie jazdy o charakterze sportowym.

 Obniża temperaturę oleju i przywraca jego 
nominalne ciśnienie.

 Zwiększa i wyrównuje ciśnienia sprężania 
silnika.

 Zabezpiecza przed zużyciem powierzchnie tarcia: cylindrów, pierścieni,
rowków pierścieni, płaszczy tłoków, panewek, czopów wału korbowego,
łożysk wału korbowego, krzywek rozrządu, popychaczy zaworów, cylinderków
i tłoczków automatycznych popychaczy zaworów, łożysk wałków rozrządu,
łańcuszka rozrządu, piast i sworzni tłokowych, łożysk i zębów pompy
olejowej, wtryskiwaczy (od strony olejenia).
 Utwardza i podwyższa odporność na zużycie trących się metalowych

powierzchni silnika.
 Aktywne komponenty wyrównują mikrodefekty i błyskawicznie obniżają

współczynnik tarcia trących się metalowych mechanizmów silnika, przez co
poprawiają proces smarowania trących się detali silnika.
 Zmniejsza ryzyko zapieczenia i blokady pierścieni tłokowych.

Testy/badania:

 Nie zawiera teflonu ani molibdenu.
 Ekspertyza INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH 

– NR 6/55/08.
 Wielokrotnie przetestowany w niezależnych testach.

Sposób stosowania:
1. Przed zaaplikowaniem CSX zaleca się wy-
mianę oleju i filtra oleju.

2. Uruchomić silnik i rozgrzać go do roboczej 
temperatury 90 oC.

3. W okresie zimowym ogrzać preparat do 
temperatury około 25 oC np. trzymając w 
ręku strzykawki (substancja posiada konsy-
stencję smaru i rozpuszcza się w tempera-
turze powyżej 25 °C) .

4. Wstrząsnąć strzykawki przez około 30 s.

5. Wlać dozę/y do rozgrzanego silnika przez 
otwór wlewu oleju.

6. Uruchomić silnik i pozostawić na biegu ja-
łowym na około 10 min.

7. Pokonać łagodnie około 100 km lub pozostawić uruchomiony silnik na 3h 
na biegu jałowym.

Dozowanie:
DoZoWANIe PReWeNCyjNe:

Pojemność silnika w litrach: 1-2 2,1-3 3,1-5 5,1-8 8,1-12

Ilość opakowań CSX: 1 2 3 4 5

DoZoWANIe RegeNeRUjąCe:

Pojemność silnika w litrach: 1-2 2,1-3 3,1-5 5,1-8 8,1-12

Ilość opakowań CSX: 2 4 6 8 10
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Testy/badania:

 Nie zawiera teflonu ani molibdenu.
 Ekspertyza INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH 

– NR 6/55/08.
 Wielokrotnie przetestowany w niezależnych testach.

Sposób stosowania:
Rozgrzać silnik do temperatury roboczej 90oC. 
Wyłączyć silnik i  zaaplikować preparat do oleju. 
Po zastosowaniu, uruchomić silnik i  pozostawić 
motocykl  na biegu jałowym przez 15 min. Przez 
pierwsze 100 km (niekoniecznie jednorazowo), 
jeździć w taki sposób jak przy docieraniu silnika, 
tzn. należy unikać zbyt wysokich obrotów silnika 
i jeździć na możliwie niskich obrotach. Tworzenie 
warstwy ceramiczno-metalowej trwa jeszcze do 
1000 km przebiegu, ale już w  normalnych wa-
runkach eksploatacji (bez ograniczeń obrotów). 
W  tym czasie nie wymieniać oleju! W  przypad-
ku stosowania zwiększonej ilości preparatu (np. 
2 dawek) zaleca się zastosowanie pierwszej dozy 
(według załączonej instrukcji), a  następnie po 
przejechaniu ok. 300 km zastosowanie w  ten 
sam sposób drugiej (kolejnej) dozy. Zwiększa to 
efektywność tworzenia się warstwy ceramiczno-
-metalowej w  miejscach tarcia. Ceramizer® nie 
zmienia parametrów smarnych oleju, a więc nie 
zmienia parametrów tarcia mokrego sprzęgła.

Dozowanie:
Ilość oleju w silniku w litrach 1–5 l 5–10 l

Przy przebiegu: 3–35 tys. km 1 doz. 2 doz.

Przy przebiegu: 35–90 tys. km 2 doz. 3 doz.

Przy przebiegu: > 90 tys. km 2 doz. 3 doz.

 
Wylicz ile doz potrzeba do danego motocykla: 
www.ceramizer.pl/sklep/kalkulator

Ceramizer®  
do	silników	motocyklowych	
czterosuwowych

główne korzyści z zastosowania Ceramizera®: 

 Wycisza i wyrównuje pracę silnika, poprawia dynamikę motocykla.
 Zabezpiecza silnik przed zużyciem i  wydłuża jego trwałość (istotne 

zwłaszcza w jednostkach mocno eksploatowanych).
 Regeneruje powierzchnie tarcia, dzięki czemu zmniejsza zużycie paliwa 

(od 3 do 15%) oraz zużycie oleju.
 Chroni silnik przed korozją (szczególnie istotne podczas zimowania motoru).
 W  silnikach posiadających wspólny ze skrzynią biegów układ olejenia  

(większość silników czterosuwowych motocykli), poprawia płynność  
zmiany biegów i wydłuża trwałość mechanizmów nawet 5-cio krotnie.

 Skuteczny zarówno w motocyklach rekreacyjnych jak i sportowych.

Sugerowana cena detaliczna – 69 zł (brutto z VAT).
Masa netto – 4 gramy.
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Testy/badania:

 Nie zawiera teflonu ani molibdenu.
 Ekspertyza INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH – NR 

6/55/08.

Sposób stosowania: 

etap I – Ceramizer® do 1 litra oleju:
Dozę/zy Ceramizera® wymieszać z 1 litrem oleju. Litr 
oleju z Ceramizerem® zaaplikować, dodając do paliwa 
w proporcji zgodnej z zaleceniami producenta silnika. 
Eksploatować silnik z mieszanką paliwa i oleju z Cera-
mizerem® przez około 700 km. 

W przypadku znacznego zużycia silnika przejdź do 
Etapu II

etap II (w przypadku znacznego zużycia) 
– Ceramizer® do cylindra:
Rozgrzać silnik do  temperatury roboczej  80-90oC.  
Wyłączyć silnik i wykręcić świecę zapłonową. Usta-
wić tłok w górnym zwrotnym punkcie i  zaaplikować 
1/2 dozy Ceramizera® przez otwór po wykręconej 
świecy.

Włączyć luz w  pojeździe/urządzeniu, obrócić kilka-
dziesiąt razy wałem korbowym (np. używając przez 
kilka sekund rozrusznika lub w przypadku małych sil-
ników – wiertarki). Zaaplikować pozostałe 1/2 dozy 
Ceramizera® przez otwór po wykręconej świecy, po-
nownie włączyć luz i obrócić kilkadziesiąt razy wałem 
korbowym. Wkręcić świecę i uruchomić silnik. Pozostawić na biegu jałowym 
około 15 min. 

Dozowanie: 

Przebieg do 1 litra oleju 
(etap I)

do 1 cylindra  
(etap II)

1–5 tys. km (20–100 mth) 1 doz. –

5–20 tys. km (100–400 mth) 1 doz. 1 doz.

>20 tys. km (>400 mth) 2 doz. 1 doz.

Ceramizer®	do	silników	
dwusuwowych

główne korzyści z zastosowania Ceramizera®:

 Wycisza i wyrównuje pracę silnika, poprawia dynamikę skutera.
 Zabezpiecza silnik przed zużyciem i wydłuża jego trwałość.
 Regeneruje powierzchnie tarcia.
 Pozwala w większości przypadków uniknąć kosztownych napraw, zmniej-

szając wielokrotnie koszty w porównaniu z tradycyjnym remontem.
 Skuteczny zarówno w skuterach jak i  innych pojazdach oraz mechani-

zmach napędzanych silnikiem dwusuwowym.

Sugerowana cena detaliczna – 44 zł (brutto z VAT).
Masa netto – 4 gramy.
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Ceramizer®	do	silników	
czterosuwowych	samochodów	
ciężarowych.	

główne korzyści z zastosowania Ceramizera®: 

 Zmniejsza zużycie oleju - tzw. „branie oleju”.
 Zmniejsza zużycie paliwa od 3 do 15%.
 Wycisza i wyrównuje pracę silnika.
 Regeneruje powierzchnie tarcia.
 Zabezpiecza i chroni trące się powierzchnie silnika, na co najmniej  

70 000 km.
 Zwiększa ciśnienia sprężania, przywraca nominalną moc i sprawność.
 Ułatwia rozruch zimnego silnika.
 W wielu przypadkach pozwala uniknąć kosztownych napraw silnika.

Sugerowana cena detaliczna – 130 zł (brutto z VAT).
Masa netto – 2 razy 4,5 grama.

Testy/badania:

 Nie zawiera teflonu ani molibdenu.
 Ekspertyza INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH 

– NR 6/55/08.
 Wielokrotnie przetestowany w niezależnych testach.

Sposób stosowania:
Rozgrzać silnik do temperatury roboczej 80-
90oC. Wyłączyć silnik, odkręcić korek wlewu 
oleju i opróżnić dozownik(i) do otworu wlewu 
oleju.

Zakręcić korek, uruchomić silnik i pozostawić 
na biegu jałowym przez 15 min. Przejechać 
ostrożnie 200 km nie przekraczając prędkości 
obrotowej silnika 1600 obr./min lub w przypad-
ku braku obrotomierza z ograniczoną prędko-
ścią samochodu do 60 km/h. Po pokonaniu 
odcinka 200 km lub po 4 godzinach na biegu 
jałowym można jeździć bez ograniczeń pręd-
kości. Tworzenie warstwy ceramiczno-meta-
lowej trwa jeszcze do 1500 km przebiegu.  
W tym czasie nie wymieniać oleju.

Dozowanie:
Ilość oleju w silniku w litrach 8–16 l 16–25 l 25–35 l 35–45 l

Przy przebiegu: 10–150 tys. km 1 opak.  
(2 dozy)

2 opak.  
(4 dozy)

3 opak.  
(6 doz)

4 opak.  
(8 doz)

Przy przebiegu: 150–500 tys. km 2 opak.  
(4 dozy)

3 opak.  
(6 doz)

4 opak.  
(8 doz)

5 opak.  
(10 doz)

Przy przebiegu: 500-700 tys. km 3 opak.  
(6 doz)

4 opak.  
(8 doz)

5 opak.  
(10 doz)

6 opak.  
(12 doz)

Przy przebiegu: 700-1200 tys. km 4 opak.  
(8 doz)

5 opak.  
(10 doz)

6 opak.  
(12 doz)

7 opak.  
(14 doz)

 
Wylicz ile doz potrzeba do danego samochodu ciężarowego: 
www.ceramizer.pl/sklep/kalkulator
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Testy/badania:

 Nie zawiera teflonu ani molibdenu.
 Ekspertyza INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH 

– NR 6/55/08.
 Wielokrotnie przetestowany w niezależnych testach.

Sposób stosowania:
Rozgrzać silnik do temperatury roboczej 80-
90oC. Wyłączyć silnik, odkręcić korek wlewu oleju 
i opróżnić dozownik(i) do otworu wlewu oleju.

Zakręcić korek wlewu oleju, uruchomić silnik 
i pozostawić na biegu jałowym przez 15 min.  
Eksploatować silnik (tak jak przy docieraniu) przez 
pierwsze 3.5 mth, nie używając pojazdu do prac 
mocno obciążających. Po przepracowaniu 3,5 
mth można eksploatować pojazd bez ograniczeń. 
Tworzenie warstwy ceramiczno-metalowej trwa 
jeszcze do 25 mth przebiegu, ale już w normal-
nych warunkach eksploatacji. W tym czasie nie 
wymieniać oleju!

Dozowanie:

Ilość oleju w silniku do 10 l 10-15 l 15-20 l 20-25 l

Przebieg: 100-800 mth 1 doza 2 dozy 3 dozy 4 dozy

Przebieg: 800-3000 mth 2 dozy 3 dozy 4 dozy 5 doz

Przebieg: 3000-5000 mth 3 dozy 4 dozy 5 doz 6 doz

Przebieg: > 5000  mth 4 dozy 5 doz 6 doz 7 doz

 
Wylicz ile doz potrzeba do danego pojazdu rolniczego: 
www.ceramizer.pl/sklep/kalkulator

Ceramizer®	do	silników	
pojazdów	i	maszyn	rolniczych

główne korzyści z zastosowania Ceramizera®: 

 Zmniejsza zużycie oleju - tzw. „branie oleju”.
 Zmniejsza zużycie paliwa od 3 do 15%.
 Wycisza i wyrównuje pracę silnika.
 Regeneruje powierzchnie tarcia.
 Zwiększa ciśnienia sprężania, przywraca nominalną moc i sprawność.
 Zabezpiecza i chroni trące się powierzchnie silnika, na co najmniej 1150 

mth.
 Ułatwia rozruch zimnego silnika.
 W wielu przypadkach pozwala uniknąć kosztownych napraw silnika.. 

Sugerowana cena detaliczna – 86 zł (brutto z VAT).
Masa netto – 4,5 grama.
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Ceramizer®	do	silników	
dwusuwowych	sprzętu	
ogrodowego

główne korzyści z zastosowania Ceramizera®: 

 Wycisza i wyrównuje pracę silnika.
 Zabezpiecza silnik przed zużyciem i wydłuża jego trwałość. 
 Regeneruje powierzchnie tarcia.
 Zabezpiecza mechanizmy przed korozją podczas zimowania

 sprzętu ogrodowego.
 Ułatwia rozruch zimnego silnika.. 

Sugerowana cena detaliczna – 33 zł (brutto z VAT).
Masa netto – 4 gram.

Testy/badania:

 Nie zawiera teflonu ani molibdenu.
 Ekspertyza INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH – NR 

6/55/08.

Sposób stosowania: 

etap I – Ceramizer® do 1 litra oleju:
Dozę/zy Ceramizera® wymieszać z 1 lub 2 litrami 
oleju (wg. tabeli). Mieszaninę oleju z Ceramizerem® 
zaaplikować, dodając do paliwa w proporcji zgodnej 
z zaleceniami producenta silnika. Eksploatować silnik 
z mieszanką paliwa i oleju z Ceramizerem® aż do zu-
życia mieszaniny. 

etap II (w przypadku znacznego zużycia)
– Ceramizer® do cylindra:
Rozgrzać silnik do temperatury roboczej uruchamia-
jąc go na 10 minut. Wyłączyć silnik i wykręcić świecę 
zapłonową. Ustawić tłok w górnym zwrotnym punk-
cie i zaaplikować 1/2 dozy Ceramizera® przez otwór 
po wykręconej świecy starając się rozprowadzić pre-
parat po ściankach cylindra.

Ponownie ustawić tłok w górnym zwrotnym punkcie. 
Obrócić kilkadziesiąt razy wałem korbowym np. uży-
wajšc (przy wyłączonym zapłonie) kilka razy cięgna do 
rozruchu silnika lub przez kilka sekund rozrusznika. 
Zaaplikować pozostałe 1/2 dozy Ceramizera® przez 
otwór po wykręconej świecy. Ponownie włączyć luz 
i obrócić kilkadziesiąt razy wałem korbowym. Wkręcić świecę i uruchomić 
silnik. Pozostawić na biegu jałowym około 15 min. 

Dozowanie (silnik o pojemności do 250 cm3): 

Przebieg do 1 litra oleju 
(etap I)

do 1 cylindra  
(etap II)

20-100 mth (1-5 tys. km) 1 doza –

100-200 mth (5-10 tys. km) 1 doza 1 doza

200-400 mth (10-20 tys. km) 2 dozy/2 litry oleju 1 doza

Powyżej 400 mth (> 20 tys. km) 3 dozy/2 litry oleju 1 doza
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Ceramizer®	do	silników	
czterosuwowych	sprzętu	
ogrodowego

główne korzyści z zastosowania Ceramizera®: 

 Wycisza i wyrównuje pracę silnika.
 Zabezpiecza silnik przed zużyciem i wydłuża jego trwałość. 
 Regeneruje powierzchnie tarcia.
 Zmniejsza zużycie oleju.
 Zmniejsza zużycie paliwa od 3 do 15%. 
 Zabezpiecza mechanizmy przed korozją podczas zimowania

 sprzętu ogrodowego.
 Ułatwia rozruch zimnego silnika.. 

Sugerowana cena detaliczna – 33 zł (brutto z VAT).
Masa netto – 4 gram.

Testy/badania:

 Nie zawiera teflonu ani molibdenu.
 Ekspertyza INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH 

– NR 6/55/08.
 Wielokrotnie przetestowany w niezależnych testach.

Sposób stosowania:
Rozgrzać silnik do temperatury roboczej, uru-
chamiając silnik na 10 minut. Wyłączyć silnik i 
zaaplikować preparat do oleju. 

Po zastosowaniu, uruchomić silnik. Zaleca się 
pozostawienie uruchomionego silnika bez ob-
ciążenia na 4 godziny. Tworzenie warstwy ce-
ramiczno-metalowej trwa jeszcze przez 30 
mth, ale już w normalnych warunkach eksplo-
atacji. W tym czasie nie wymieniać oleju!

W przypadku stosowania zwiększonej ilości 
preparatu (np. 2 dawek) zaleca się zastoso-
wanie pierwszej dozy (według załączonej in-
strukcji),a następnie po przejechaniu ok. 10 
mth zastosowanie w ten sam sposób drugiej 
(kolejnej) dozy.

Dozowanie:

Ilość oleju w silniku w litrach do 2 l 2-5 l 5-8 l

Przebieg: 20-100 mth (1-5 tys. km) 1/2 doz. 1 doz. 2 doz.

Przebieg: 100-300 mth (5-15 tys. km) 1 doz. 2 doz. 3 doz.

Przebieg: 300-600 mth (15-30 tys. km) 2 doz. 3 doz. 4 doz.

Przebieg: > 600 mth (30 tys. km) 3 doz. 4 doz. 5 doz.

 
Wylicz ile doz potrzeba do danego silnika czterosuwowego:  
www.ceramizer.pl/sklep/kalkulator
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Ceramizer®  
do	manualnych	skrzyń	biegów,	
tylnych	mostów,	przekładni

główne korzyści z zastosowania Ceramizera®: 

 Ułatwia zmianę biegów (szczególnie w  przypadku trudności ze zmianą 
biegów). 

 Regeneruje zużyte synchronizatory skrzyni biegów.
 Wycisza uciążliwe hałasy wydobywające się ze skrzyni biegów, niweluje 

zgrzyty.
 Wydłuża trwałość mechanizmów nawet 5-cio krotnie – szczególnie przy-

datna cecha w przypadku pojazdów sportowych gdzie skrzynie biegów są 
poddawane dużo większym naprężeniom. 

Procesy regeneracji zachodzą bez konieczności demontażu urządze-
nia, a  koszt „rozwiązania problemu” niesprawnej skrzyni biegów jest  
nieporównywalnie mniejszy niż w przypadku remontu. 

Sugerowana cena detaliczna – 66 zł (brutto z VAT).
Masa netto – 4,5 grama.

Testy/badania:

 Nie zawiera teflonu ani molibdenu.
 Przebadany w warunkach przemysłowych – na urządzeniu do diagnostyki 

przekładni zębatych o nazwie Vibrex.
 Ekspertyza INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH 

– NR 6/55/08.
 Wielokrotnie przetestowany w niezależnych testach.

Sposób stosowania:
Rozgrzać olej w  skrzyni biegów (przejeżdża-
jąc kilka kilometrów). Wyłączyć silnik i  zaapliko-
wać preparat do oleju skrzyni. Po zaaplikowaniu 
przejechać odcinek nie mniejszy niż 10 km oraz 
dodatkowo 300 metrów na biegu wstecznym. 
Tworzenie warstwy ceramiczno-metalowej trwa 
jeszcze do 1500 km przebiegu, ale już w normal-
nych warunkach eksploatacji. W  tym czasie nie 
wymieniać oleju!

UWAgA:  
Nie stosować do automatycznych  
skrzyń biegów.

Dozowanie:
Ilość oleju w skrzyni lub przekładni 
w litrach 1–2 l 2–5 l 5–8 l 8–11 l

Ilość dozowników (doz ) 1 doza 2 dozy 3 dozy 4 dozy

 
Wylicz ile doz potrzeba do danej skrzyni biegów samochodu osobowego: 
www.ceramizer.pl/sklep/kalkulator
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Ceramizer®	do	skrzyń	biegów	 
i	tylnych	mostów	samochodów	
ciężarowych

główne korzyści z zastosowania Ceramizera®: 

 Ułatwia zmianę biegów.
 Zmniejsza wibracje i hałas, eliminuje zgrzyty przy zmianie biegów.
 Regeneruje powierzchnie tarcia skrzyni biegów – zwłaszcza synchroniza-

tory biegów.
 Zabezpiecza i chroni trące się powierzchnie skrzyni biegów i tylnych mo-

stów, na co najmniej 100 000 km.
 Pozwala w większości przypadków uniknąć kosztowych napraw,  

zmniejszając wielokrotnie koszty w porównaniu z tradycyjną  
naprawą.

Sugerowana cena detaliczna – 160 zł (brutto z VAT).
Masa netto – 4 razy 4,5 grama.

Testy/badania:

 Nie zawiera teflonu ani molibdenu.
 Przebadany w warunkach przemysłowych – na urządzeniu do diagnostyki 

przekładni zębatych o nazwie Vibrex.
 Ekspertyza INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH 

– NR 6/55/08.
 Wielokrotnie przetestowany w niezależnych 

testach.

Sposób stosowania:
Rozgrzać olej w skrzyni biegów, tylnym mo-
ście - przejeżdżając kilka kilometrów, po czym 
wyłączyć silnik. Odkręcić korek wlewu oleju do 
skrzyni biegów lub korek wlewu oleju do tylne-
go mostu i opróżnić dozownik(i) do otworu wle-
wu. Zakręcić korek wlewu oleju, włączyć silnik 
i przejechać jednorazowo odcinek nie mniejszy 
niż 10 km z prędkością do 90 km/h oraz 100 - 
300 m na wstecznym biegu. Tworzenie warstwy 
ceramiczno-metalowej trwa jeszcze do 1500 
km przebiegu, ale już w normalnych warunkach 
eksploatacji. W tym czasie nie wymieniać oleju! 

Dozowanie:
Ilość oleju w silniku w litrach 10–20 l 20–30 l 30–40 l >40 l

Przy przebiegu: 50–200 tys. km 1 opak.  
(4 dozy)

2 opak.  
(8 doz)

3 opak.  
(12 doz)

4 opak.  
(16 doz)

Przy przebiegu: 200–500 tys. km 2 opak.  
(8 doz)

3 opak.  
(12 doz)

4 opak.  
(16 doz)

5 opak.  
(20 doz)

Przy przebiegu: 500-800 tys. km 3 opak.  
(12 doz)

4 opak.  
(16 doz)

5 opak.  
(20 doz)

6 opak.  
(24 dozy)

Przy przebiegu: 800 tys. - 1 mln km 4 opak.  
(16 doz)

5 opak.  
(20 doz)

6 opak.  
(24 dozy)

7 opak.  
(28 doz)

 
Wylicz ile doz potrzeba do danego samochodu ciężarowego: 
www.ceramizer.pl/sklep/kalkulator
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Ceramizer®	do	skrzyń	biegów	
i	tylnych	mostów	pojazdów	i	
maszyn	rolniczych

główne korzyści z zastosowania Ceramizera®: 

 Ułatwia zmianę biegów.
 Zmniejsza wibracje i hałas, eliminuje zgrzyty przy zmianie biegów.
 Regeneruje powierzchnie tarcia skrzyni biegów – zwłaszcza synchroniza-

tory biegów.
 Zabezpiecza i chroni trące się powierzchnie skrzyni biegów i tylnych mo-

stów, na co najmniej 1650 mth.
 Pozwala w większości przypadków uniknąć kosztowych napraw,  

zmniejszając wielokrotnie koszty w porównaniu z tradycyjną  
naprawą.

Sugerowana cena detaliczna - 160 zł brutto 
Masa netto: 4 razy 4,5 grama.

Testy/badania:

 Nie zawiera teflonu ani molibdenu.
 Przebadany w warunkach przemysłowych – na urządzeniu do diagnostyki 

przekładni zębatych o nazwie Vibrex.
 Ekspertyza INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH 

– NR 6/55/08.
 Wielokrotnie przetestowany w niezależnych 

testach.

Sposób stosowania:
Rozgrzać olej w skrzyni biegów, tylnym mo-
ście, zwolnicy - przejeżdżając kilka kilometrów 
lub 0,5 mth. Wyłączyć silnik, odkręcić korek 
wlewu oleju do skrzyni biegów/tylnego mostu /
zwolnic i opróżnić dozownik(i) do otworu wlewu 
oleju. Zakręcić korek wlewu oleju, włączyć silnik 
i przejechać jednorazowo odcinek nie mniejszy 
niż kilka km (lub 0,5 mth) po czym 100 - 300 m 
na wstecznym biegu. Tworzenie warstwy ce-
ramiczno-metalowej będzie trwać jeszcze 
do 25 mth, ale już w normalnych warunkach  
eksploatacji. W tym czasie nie wymieniać oleju! 
 
 

Dozowanie:
Ilość oleju w silniku w litrach 2–8 l 9–16 l 17–24 l 25–33 l

Przy przebiegu: 1-4 tys. mth 1 opak.  
(4 dozy)

2 opak.  
(8 doz)

3 opak.  
(12 doz)

4 opak.  
(16 doz)

Przy przebiegu: 4-10 tys. mth 2 opak.  
(8 doz)

3 opak.  
(12 doz)

4 opak.  
(16 doz)

5 opak.  
(20 doz)

Przy przebiegu: 10-16 tys. mth 3 opak.  
(12 doz)

4 opak.  
(16 doz)

5 opak.  
(20 doz)

6 opak.  
(24 dozy)

Przy przebiegu: 16-20 tys. mth 4 opak.  
(16 doz)

5 opak.  
(20 doz)

6 opak.  
(24 dozy)

7 opak.  
(28 doz)

 
Wylicz ile doz potrzeba do danego pojazdu rolniczego: 
www.ceramizer.pl/sklep/kalkulator
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Ceramizer®  

do	hydraulicznego	układu	
wspomagania	kierownicy	

główne korzyści z zastosowania Ceramizera®: 

 Regeneruje układ wspomagania. 
 Ułatwia jazdę dzięki zmniejszeniu oporów przy skręcaniu kierownicą.
 Zapewnia płynną i cichą pracę układu wspomagania w każdych warunkach.
 Utrzymuje nowe jak i używane urządzenia w jak najlepszym stanie.
 Zapobiega powstawaniu korozji. 

Sugerowana cena detaliczna – 71 zł (brutto z VAT).
Masa netto – 3,3 grama.

Testy/badania:

 Nie zawiera teflonu ani molibdenu.
 Przebadany w warunkach przemysłowych – na urządzeniu do diagnostyki 

przekładni zębatych o nazwie Vibrex.
 Ekspertyza INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH 

– NR 6/55/08.
 Wielokrotnie przetestowany w niezależnych testach.

Sposób stosowania:
Rozgrzać silnik do normalnej temperatury pracy 
przejeżdżając kilka kilometrów. Wyłączyć silnik. 
Opróżnić 1/2 dozownika/-ów do otworu wlewu 
oleju wspomagania kierownicy. Włączyć silnik 
i  w  ciągu od 5 do 10 minut kręcić kierownicą 
do oporu w prawo i w lewo. Tę czynność należy 
wykonać na postoju lub przy niewielkiej prędkości 
jazdy. Wyłączyć silnik i  opróżnić pozostałe 1/2 
dozownika/-ów do otworów wlewu oleju wspoma-
gania. Ponownie włączyć silnik i w ciągu od 5 do 
10 minut kręcić kierownicą do oporu w  prawo 
i w  lewo. Dalsze tworzenie warstwy ceramicz-
no-metalowej trwa do 1500 km przebiegu, już 
w  normalnych warunkach eksploatacji. W  tym 
czasie nie wymieniać oleju! 

Dozowanie:
Ilość oleju w układzie wspomagania 
kierownicy w litrach 1–2 l 2–5 l 5–8 l 8–11 l

Ilość dozowników 1 doza 2 dozy 3 dozy 4 dozy

Wylicz ile doz potrzeba do danego układu wspomagania: 
www.ceramizer.pl/sklep/kalkulator
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Preparat	 
do	uszlachetniania	paliwa	

główne korzyści z zastosowania uszlachetniacza: 

 Zapewnia prawidłową i równomierną pracę silnika. 
 Utrzymuje silnik w czystości (usuwa nagar z komór spalania, grzybków 

zaworów).
 Ułatwia rozruch zimnego silnika, szczególnie w niskich temperaturach.
 Oczyszcza i regeneruje układ zasilania paliwem.
 Zmniejsza emisję substancji szkodliwych CO w spalinach – nawet o 50%. 

Sugerowana cena detaliczna – 17 zł (brutto z VAT).
Masa netto – 3,1 grama.

Testy/badania:

 Nie zawiera teflonu ani molibdenu.
 Wielokrotnie przetestowany w niezależnych testach.

Sposób stosowania:
Podczas tankowania (bezpośrednio przed wlaniem paliwa), zawartość do-
zownika opróżnić do wlewu zbiornika paliwa i napełnić zbiornik 25–40 litrami 
paliwa.

Dozowanie:

Stosować co 5-10 tys. km.
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Zestawy:
Oferujemy Ceramizery® również w  zestawach, których łączna cena jest  
niższa niż zsumowana cena produktów, które znajdują się w zestawie.

Zestawy dostępne w centrali: +48 (22) 498-09-08, info@ceramizer.pl

Nr 
zestawu Zestaw zawiera produkty

Cena zestawu 
brutto  
(z VAT)

Cena 
zsumowanych 

produktów
oszczędność

1 1 silnik, 1 skrzynia, 1 paliwo 141 zł 156 zł 15 zł

2 1 silnik, 2 x skrzynia, 1 paliwo 200 zł 222 zł 22 zł

3 2 x silnik, 1 skrzynia, 1 paliwo 206 zł 229 zł 23 zł

4 1 silnik, 1 skrzynia, 1 paliwo,  
1 wspomaganie kierownicy 204 zł 227 zł 23 zł

5 1 silnik, 1 paliwo 81 zł 90 zł 9 zł

6 1 silnik motocyklowy, 1 paliwo 78 zł 86 zł 8 zł

7 2 x silnik dwusuwowy 79 zł 88 zł 9 zł

Zastosowanie

Ceramizery® mogą być stosowane między innymi w:

 Pojazdach osobowych.
 Pojazdach transportowych.
 Motocyklach.
 Maszynach rolniczych (ciągniki, kombajny, itp.).
 Maszynach roboczych ciężkich (buldożery, czołgi, koparki, itp.).
 Pojazdach użytkowanych w sporcie motorowym.
 Jednostkach pływających.

Powyższe zestawienie nie wyczerpuje dziedzin, w których można stosować 
technologię ceramizacji.

jaki Ceramizer® należy użyć do danego mechanizmu?

Ceramizery® to innowacyjne preparaty do regeneracji i zabezpieczania po-
wierzchni tarcia podzespołów mechanizmów zawartych w poniższej tabeli:

Mechanizm
Należy użyć 
Ceramizer® 
o oznaczniu

Pełna nazwa produktu

Silnik spalinowy 4-suwowy CS, CSX, CS-C, CS-A, 
CG-4T Ceramizer® do silników 4T

Silnik spalinowy 2-suwowy CM-2T. CG-2T Ceramizer® do silników 2T

Manualna skrzynia biegów 
pojazdu CB, CB-C, CB-A Ceramizer® do skrzyni biegów

Przekładnia główna, tylny most CB, CB-C, CB-A Ceramizer® do skrzyni biegów

Silnik motocykla 4-suwowy CM, CB Ceramizer® do motocykla

Skrzynia biegów motocykla CM, CB Ceramizer® do motocykla

Reduktor CB, CB-C, CB-A Ceramizer® do skrzyni biegów

Układ wspomagania kierownicy CK Ceramizer® do wspomagania

Układ zasilania paliwem CP Uszlachetniacz paliwa

Łożyska ślizgowe CB Ceramizer® do skrzyni biegów

Sprężarki tłokowe CS Ceramizer® do silników 4T

Przeguby homokinetyczne CB Ceramizer® do skrzyni biegów

Układy hydrauliczne CK Ceramizer® do wspomagania

Automatyczna skrzynia biegów 
pojazdu Nie stosować Nie stosować

W przypadku pytań o zastosowanie w innych mechanizmach prosimy o kontakt  

tel.: 601-315-812
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Ceramizer® Pro

Produkt do sprzedaży w sieciach warsztatowych i serwisach dealerskich.

Linia Ceramizer® Pro to nowa, przygotowana specjalnie z myślą o warszta-
tach samochodowych konstrukcja na bazie preparatów marki Ceramizer®. 

Opakowanie Ceramizer® Pro zawiera 10 pojedynczych doz Ceramizerów®. 
Dostępne są różne konfiguracje zawierające preparaty do: silników samo-
chodowych, silników motocyklowych, silników dwusuwowych, skrzyń biegów 
oraz układów wspomagania kierownicy.

Przewagą preparatów z linii Pro jest ich sprzedaż wraz z usługą serwisową, 
co stwarza możliwość uzyskania zarobku zarówno na preparacie jak i  na 
wykonywanej usłudze. 

Usługą serwisową mogą być w tym przypadku:

 Pomiar ciśnienia sprężania – jako forma mierzenia skuteczności preparatu.
 Aplikacja preparatu (np. aplikacja preparatu do skrzyni biegów).
 Wymiana oleju, przegląd pojazdu i inne typowe usługi, podczas których, 

dodatkowo aplikujemy preparat Ceramizer® Pro. 

Korzyści	dla	warsztatu	
 Uzyskanie kolejnej możliwości wygenerowania przychodu.
 Wygenerowanie dodatkowego strumienia klientów dla warsztatu, poprzez 

promowaną na www.ceramizer.pl/warsztaty – mapę autoryzowanych warsz-
tatów, w których można zaaplikować preparat i zmierzyć jego skuteczność. 

 Uatrakcyjnienie dotychczas istniejących usług (np. „Wymiana oleju Pre-
mium”, „Przegląd stanu technicznego pojazdu + rewitalizacja”).

 Poszerzenie oferty o znaną na rynku motoryzacyjnym markę preparatów 
regeneracyjnych.

 Współpraca z Ceramizer Sp. z o.o. w zakresie badań i testów preparatów. 

Wybrane rekomendowane usługi do implementacji:

Usługa Opis
Ceramizer® 

biorący 
udział

Kwalifikacja 
pojazdu Na czym polega? Uwagi

Wymiana oleju 
Premium

Wymiana oleju wraz 
z ceramiczną regene-
racją silnika

CS Pro
Przebieg 
min.  
50 tys. km 

Aplikacja Ceramizera® 
CS Pro do silnika, tuż 
po wymianie oleju

Silnik nie może być 
skrajnie zużyty 

Przegląd sta-
nu techniczne-
go pojazdu + 
rewitalizacja 

Przegląd stanu tech-
nicznego pojazdu wraz 
z ceramiczną regene-
racją mechanizmów

CS Pro
CB Pro

Przebieg 
min.  
50 tys. km 

Aplikacja Ceramizerów® 
Pro przy okazji przeglą-
du stanu technicznego 
pojazdu

Mechanizm nie może 
być skrajnie zużyty

Wymiana opon 
+ rewitaliza-
cja silnika

Wymiana opon oraz 
zabezpieczenie silnika 
przed zużyciem

CS Pro
Przebieg 
min.  
50 tys. km 

Aplikacja Ceramizera® 
CS Pro do silnika w ra-
mach przygotowania 
pojazdu do zimy / lata 

Silnik nie może być 
skrajnie zużyty

Rewitalizacja 
silnika 

Ograniczenie zjawiska 
„brania oleju” oraz 
podniesienie ciśnień 
sprężana za pomocą 
kuracji Ceramizerem® 
CS Pro 

CS Pro
Przebieg 
min.  
50 tys. km 

Aplikacja Ceramizera® 
CS Pro w przypadku, 
gdy w silniku wystę-
pują: „branie oleju” 
oraz zaniżone ciśnienia 
sprężania

Silnik nie może być 
skrajnie zużyty, 
preparat pomoże, 
gdy przyczyną są 
umiarkowanie zużyte 
pierścienie tłokowe

Rewitalizacja 
skrzyni  
biegów

Wymiana oleju 
w skrzyni biegów oraz 
zniwelowanie zgrzytów 
i hałasu za pomocą 
kuracji Ceramizerem® 
CB Pro

CB Pro

Tylko manu-
alna skrzy-
nia biegów, 
przebieg 
min.  
50 tys. km

Aplikacja Ceramizera® 
CB Pro, również w po-
łączeniu z wymianą 
oleju do skrzyni biegów

Wykluczone jest sto-
sowanie preparatu 
w automatycznych 
skrzyniach biegów 
i mechanizmach typu 
szpera czy LSD

Produkty Ceramizer® są ubezpieczone, co stanowi dodatkową gwarancję 
dla klienta końcowego by bezpiecznie skorzystać z oferty warsztatu w za-
kresie stosowania Ceramizerów® Pro.

Wspieramy Państwa w zakresie sprzedaży linii PRO materiałami reklamo-
wymi oraz szkoleniami z  zakresu wiedzy produktowej. W  celu uzyskania 
dodatkowych informacji nt. produktu Ceramizer® Pro prosimy o  kontakt:  
info@ceramizer.pl, +48 (22) 498 09 08.

http://www.ceramizer.pl/warsztaty
mailto:info@ceramizer.pl
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Przemysł

Jako wynalazcy receptury jesteśmy w stanie opracować i dopasować preparat do 
niemalże każdego, chociażby najbardziej skomplikowanego urządzenia tak, aby uzy-
skać najwyższy poziom regeneracji i zabezpieczenia danej jednostki lub podzespo-
łu. Regenerując silniki przyczyniamy się również do redukcji kosztów związanych 
z ich eksploatacją, w tym nadmierną konsumpcją oleju czy redukcją konsumpcji 
paliwa. Ze względu na unikatowe właściwości Ceramizerów mogą być one wykorzy-
stywane w wielu różnych silnikach i urządzeniach – wszędzie tam, gdzie występuje 
tarcie metalu o metal lub używane jest paliwo. Konieczność wymiany niestandar-
dowych lub trudno dostępnych elementów wiąże się z olbrzymimi kosztami.Szansa 
zastosowania Ceramizerów daje możliwość bezinwazyjnej regeneracji i wydłużenia 
sprawności elementów oddalając tym samym potrzebę mechanicznej naprawy i 
wymiany. Do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie starając się osiągać w 
ostatecznym rozrachunku maksymalne korzyści dla klienta.

KoRZyŚCI Z ZASToSoWANIA CeRAMIZeRÓW:

 Wydłużenie żywotności mechanizmów: silników, przekładni przemysłowych.
 Oszczędności w zakresie zużycia paliwa.
 Oszczędności w zakresie zużycia oleju.
 Możliwa modyfikacja planów serwisowych maszyn = wydłużenie okresów 

między wymianą oleju.

Przykładowa lista maszyn przemysłowych / urządzeń, w których możemy 
zastosować produkty CeRAMIZeR:

1.Pompy wodne. 2.Maszyny budowlane: ładowarki, koparki, betoniarki. 3.Genera-
tory prądu. 4.Silniki lokomotyw. 5. Silniki okrętowe. 6. Motoreduktory. 7. Kompre-
sory tłokowe i śrubowe. 8. Przekładnie przemysłowe. 9. Wtryskarki. 10. Militaria 
– broń palna: lufy, mechanizmy, silniki.

Praktyczne zastosowanie do wszelkiego rodzaju urządzeń z silnikiem lub 
przekładnią.

jeśli chcesz dowiedzieć się czy Ceramizer pomoże w przypadku twojego 
parku maszyn, napisz do nas: przemysl@ceramizer.pl

Stworzymy dla Ciebie ofertę szytą na miarę.

Ceramizer®	dla	flot 
 
Fsp©	fleet	savings	program

Ceramizery doskonale sprawdzają się w pojedynczych autach. Posiadając flotę po-
jazdów otrzymujemy dodatkowy efekt skali. Dla firm dysponujących więcej niż 20 
autami przygotowaliśmy specjalny program flotowy (Fleet savings program). Przy 
długotrwałej współpracy, oprócz korzyści uzyskiwanych już od pierwszego zakupu 
naszych produktów przedsiębiorcy mogą liczyć na atrakcyjne zniżki przy zakupie 
kolejnych dawek preparatów dla obecnych i przyszłych pojazdów we flocie. Fleet 
savings program to koncept polegający na partnerskiej ocenie korzyści możliwych 
do osiągnięcia przez klienta poprzez aktywne włączenie Ceramizera do planu ser-
wisowego floty.

Cele możliwe do osiągnięcia to:

 Uzyskanie oszczędności w zużyciu paliwa.
 Uzyskanie oszczędności w zużyciu oleju silnikowego.
 Zwiększenie okresów „międzyserwisowych” w pojazdach.
 Wydłużenie żywotności pojazdów poprzez regenerację mechanizmów ta-

kich jak: skrzynia biegów, układ wspomagania, tylne mosty

Dodatkowe korzyści:

 Ceramizer® zabezpiecza silnik przed zatarciem w przypadku awaryjnego 
wycieku oleju.

 Ceramizer® zwiększa sprawność silnika poprzez zwiększenie i wyrównanie 
ciśnień sprężania.

 Ceramizer® wydłuża okresy międzyremontowe silnika.
 Ceramizer® regeneruje i zwiększa żywotność silnika.

W celu ustalenia dawkowania, poziomu przyznanej zniżki, określenia fak-
tycznego poziomu oszczędności dla konkretnej floty pojazdów, zaprasza-
my do kontaktu: flota@ceramizer.pl
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7. Użytkownicy o nas

To tylko niektóre opinie użytkowników. W formie drukowanej otrzymają 
Państwo katalog ponad 250 stron opinii. Aktualny katalog z opiniami 
można pobrać ze strony http://www.ceramizer.pl/sciagnij
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8. Częste pytania

Pytania ogólne:

 
Czy małe (4 g) dozy Ceramizera® skutecznie zregenerują silnik, 
skrzynie biegów, tylny most? 

Dozy preparatów są tak dobrane, że wystarczają do zregenerowania po-
wierzchni tarcia silnika (tuleje, pierścienie, wałek rozrządu, elementy pompy 
olejowej) i powierzchni tarcia zębów przekładni. 
Małe dozy (4 g) skoncentrowanych preparatów są pożądane i  korzystne, 
ponieważ:
– Nie powodują wzrostu poziomu oleju w silniku, tylnym moście, skrzyni 

biegów.
– Nie zawierają dużych ilości zbędnego wypełniacza, tym samym nie powo-

dują zmian właściwości oleju (nie są tzw. zagęszczaczami oleju, „motodok-
torami”). 

Dlaczego producenci oleju nie produkują oleju z Ceramizerami®?

Zasadnicze przyczyny to:
– Nie każdy użytkownik miałby ochotę po wymianie oleju, na stosowanie oleju 

z Ceramizerem® i używanie samochodu przez około 200 km z ograniczoną 
prędkością obrotową silnika. 

– Można by się zastanowić, dlaczego producenci nie produkują niezwykle 
trwałych samochodów, mimo że jest to technologicznie możliwe, dlaczego 
nie otrzymujemy trwałych produktów? Również warte przemyślenia jest 
to, jaką korzyść miałby producent oleju, który zarabia na jego sprzedaży 
skoro po zastosowaniu Ceramizera® spada zużycie oleju. 

 jaka jest gwarancja, że po zastosowaniu Ceramizerów® uzyskam 
pozytywny efekt? 

Zastosowanie Ceramizerów® daje 100% gwarancję na podwyższenie i wyrów-
nanie ciśnienia sprężania w cylindrach, oraz pośrednio – zmniejszenia zużycia 
oleju, jeśli przyczyną tych zjawisk (zmniejszone ciśnienie końca sprężania i nad-
mierne zużycie oleju) jest zużycie pary pierścień – cylinder, ale w granicach nor-
malnych zużyć eksploatacyjnych (tzn. nie występuje zużycie graniczne żadnego 

z tych elementów i nie jest uszkodzony lub zablokowany żaden z pierścieni). 
Natomiast, jeżeli przyczyną ubytku oleju są uszczelniacze zaworowe należy je 
wymienić na nowe (nie występuje tam tarcie metalu o metal, w związku z czym 
nie tworzy się warstwa ceramiczno-metalowa). Możliwe jest natomiast sto-
sowanie Ceramizerów® profilaktycznie.

 jak preparat ma się do produktów typu Militec, Modyfikator Plus 
czy Motor-Life? Czy są to produkty o porównywalnej funkcjonalności 
i zasadzie działania czy też jest to coś innego? Czy jeśli wcześniej 
stosowałem w silniku jeden z nich, to czy powinienem wykonać jakieś 
czynności przed zastosowaniem Ceramizerów®?

Wymienione preparaty (Militec, Modyfikator Plus czy Motor-Life) nie są od-
powiednikami tych z naszej oferty. Preparat Ceramizer® jest regenerato-
rem powierzchni par tarcia – na powierzchni metali wytwarza się/narasta 
warstwa ceramiczno-metalowa. Tym sposobem para tarcia (metal-metal) 
podlega regeneracji. Ceramizery® nie są tzw. „zagęszczaczami oleju”, „mo-
todoktorami” (1 dawka to tylko 4 gramy), a efekt ceramizacji utrzymuje się 
po wymianie oleju (w przypadku silnika do 70 tys km przebiegu).
Zastosowanie Ceramizerów® byłoby skuteczniejsze, gdyby wcześniej nie 
były stosowane żadne inne technologie, które tworzą anty-tarciowe powłoki 
na powierzchniach tarcia. 
Przed zastosowaniem Ceramizera® proponujemy usunąć powstałe wcze-
śniej warstwy – można to zrobić w czasie normalnej eksploatacji, jednak 
trwa to dość długo (co najmniej 1–2 okresy wymiany oleju).
Tym niemniej Ceramizery® można stosować po wcześniejszym zastosowa-
niu innych dodatków, ale wtedy warstwa ceramiczno-metalowa będzie two-
rzyć się wolniej. 

 W sklepach i internecie jest kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt do-
datków do oleju i paliwa, sprzedawcy nazywają coraz więcej produk-
tów Ceramizerami®. Na co zwracać uwagę podczas kupna dodatku 
do oleju, czy te produkty to Ceramizery®?

Najważniejsze zagadnienia, na które warto zwracać uwagę podczas wyboru 
dodatku do oleju to:
– ilość preparatu, wbrew pozorom im więcej objętości ma dany preparat 

tym większe prawdopodobieństwo, że jest zwykłym zagęszczaczem oleju, 
który zmienia parametry oleju;

– ilość rzetelnych testów i badań świadczących o skuteczności preparatu;
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– ilość pozytywnych opinii użytkowników; 
– stosowanie w sporcie samochodowym; 
– preparat do silników nie powinien zawierać teflonu (PTFE). 
Na rynku polskim istnieje znaczna ilość nieskutecznych preparatów do ole-
ju. Pojawiają się w sprzedaży preparaty, które w swojej nazwie lub opisie 
mianują się Ceramizerami® a nimi nie są. Aby uniknąć nieoryginalnych i nie-
skutecznych produktów prosimy zakupu Ceramizerów® dokonywać bezpo-
średnio u producenta (www.ceramizer.pl) lub u przedstawicieli handlowych, 
których adresy zamieszczone są na www.ceramizer.pl. 

 Czy preparat Ceramizer® może przynieść efekty w sytuacji gdy przy-
czyną wysokiego zużycia oleju (1 litr na 3000 km) są uszczelniacze 
zaworowe i pierścienie (silnik 16-zaworowy). Czy w takim przypadku 
zastosowanie preparatu zmniejszy zużycie oleju?

Warstwa ceramiczno-metalowa, jaka wytwarza się na skutek działania pre-
paratu, powoduje poprawę szczelności pierścieni z tuleją, ale w przypadku 
uszczelniaczy zaworów (prowadnic zaworowych) to już zupełnie inna spra-
wa – tam bowiem ta warstwa nie powstaje (nie ma tarcia metal-metal). 
Uszczelniacze trzeba zatem bezwzględnie wymienić a skuteczność szczel-
ności pierścieni z cylindrem zależy od stanu zużycia pierścieni – jeśli wystąpi 
już zużycie graniczne, to trzeba by zastosować znaczące ilości preparatu, 
a to nie ma sensu. Poza tym najczęściej przyczyną ubytków oleju (oprócz 
wspomnianych uszczelniaczy prowadnic) jest uszkodzenie lub znaczne zu-
życie pierścieni zgarniających – mają one specyficzną budowę i w przypadku 
zaniku tzw. pólek (krawędzi zgarniających) nic już nie pomoże – oprócz oczy-
wiście wymiany par trybologicznych (pierścienie, tłok, cylinder).
Ceramizery® są jednak na tyle dostępne cenowo, że można spróbować – 
w każdym razie nie zaszkodzą, a można osiągnąć pozytywny efekt.

 Czy po zastosowaniu Ceramizerów® nie będzie kłopotów w przypad-
ku dokonywania naprawy głównej silnika (szlif itp.), czy preparat nie 
zatyka kanałów olejowych?

Stosowanie Ceramizerów® nie powoduje żadnych negatywnych skutków, 
w tym technologicznych, więc wykonanie szlifu cylindrów będzie oczywiście 
możliwe. Cząsteczki Ceramizera® aktywują się tylko w miejscach tarcia me-
talu o metal, więc z uwagi na ich wymiary – porównywalne z molekułami na-
turalnych dodatków do oleju, niemożliwe jest jakiekolwiek zatykanie kanałów 
olejowych.

 W czym preparaty Ceramizery® są lepsze od preparatów teflonowych?

Pokrycia teflonowe to polimery (tworzywa sztuczne), które oprócz niskiego 
współczynnika tarcia nic nie wnoszą. Poza tym nie są odporne na warunki 
termiczne panujące w silniku, i po niedługim czasie łańcuchy polimerów roz-
rywają się tworząc zupełnie inne tworzywa, których cząsteczki w postaci 
płatków gromadzą się m.in. w kanałach olejowych, powodując uszkodzenia. 
Firma, która wprowadziła na rynek te produkty już się do nich nie przyzna-
je – te, które jeszcze wegetują na rynku najczęściej pochodzą od innych 
producentów. Zastosowanie teflonu bez specjalnego ryzyka – może mieć 
miejsce w przekładniach i to mniej obciążonych.
Ceramizery®, jak sama nazwa wskazuje – powodują tworzenie się warstwy
ceramiczno-metalowej o niezwykłych własnościach wytrzymałościowych. 
Warstwa ta posiada wyjątkowo wysoką odporność na ścieranie oraz tem-
peraturę, poza tym cechuje się bardzo niskim współczynnikiem tarcia 
(współczynnik tarcia jest około 8-mio krotnie niższy od pary suchego tarcia 
stal-stal).
Trwałość warstw ceramiczno-metalowych jest porównywalna do powierzch-
ni nawęglanych i gwarantowana na przynajmniej 70 000 km przebiegu po-
jazdu.
Oprócz tego Ceramizery® dodatkowo zawierają składniki (cząstki GP), które 
polepszają właściwości fizyczne oleju w  zakresie jego przylegania do po-
wierzchni metalowych. Jest to tzw. efekt magnetyzacji oleju. 

 Czy można ten preparat dodać do silników diesla, TDI, gDI  
lub silników z instalacją gazową? Czy można stosować ten pre-
parat w silnikach czterosuwowych o dowolnej ilości cylindrów?  
Czy ilość cylindrów ma znaczenie?

Ceramizer® można stosować - niezależnie od ilości cylindrów w silniku. 

Pytania o zastosowaniu w silnikach: 

 Czy preparat pozwoli pozbyć się tzw. przedmuchów i  brania oleju 
(ponad 2 litry na 1000 km)? 

Zużycie oleju na poziomie 2 l/1000 km nie wynika raczej z naturalnego zu-
życia silnika. Dlatego najpierw należy zdiagnozować silnik, ponieważ praw-
dopodobną przyczyną może być uszkodzenie pierścienia zgarniającego albo 
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uszkodzenie/zużycie uszczelniaczy prowadnic zaworowych, ale nie można 
także wykluczyć nieszczelności układu olejenia z wadą uszczelki podgłowico-
wej włącznie. Zastosowanie w takiej sytuacji Ceramizera® (bez znajomości 
przyczyny zużycia oleju) co prawda na pewno nie zaszkodzi, ale jest warun-
kowe i nie musi przynieść spodziewanych efektów w zakresie znaczącego 
zmniejszenia zużycia oleju, ponieważ Ceramizer® nie potrafi usunąć uszko-
dzeń, które zostały wymienione wcześniej.

 Mam widoczne wycieki oleju z silnika i skrzyni, w jakim stopniu wa-
sze preparaty mogą pomóc w zlikwidowaniu ich?

Niestety – Ceramizery® nie są uszczelniaczami (zagęszczaczami oleju) i  do 
takich zastosowań się nie nadaje żaden z oferowanych przez nas preparatów. 
Nie działają one w przypadku, gdy pary tarcia nie są metalowe tak jak ma 
to miejsce w tym przypadku (guma-stal). Ceramizer® tworzy jedynie na po-
wierzchniach tarcia metal-metal powłokę ceramiczno-metalową o niezwykłych 
własnościach (niski współczynnik tarcia i duża twardość), regenerując je. 

 Czy Ceramizer® wycisza również pracę popychaczy hydraulicznych?

Przyczyny hałasowania popychaczy hydraulicznych mogą być różne, najczę-
ściej jest to niedrożność otworków kalibrowanych i unieczynnienie funkcji 
automatycznej regulacji luzów – wtedy chyba nie da się przewidzieć 100% 
poprawy, bo wszak preparat zawiera także środek rozpuszczający złogi, 
ale czy jego niewielka ilość udrożni te otworki, trudno przewidzieć. Inną 
przyczyną może być po prostu zużycie powierzchni współpracy popychaczy 
– wtedy często udaje się zlikwidować albo przynajmniej zmniejszyć odgłosy 
po zastosowaniu preparatu już w jednej dawce.

 Czy na efekt zastosowania preparatu ma znaczenie jaki typ oleju 
jest w silniku (syntetyczny, półsyntetyczny, mineralny)?

Rodzaj oleju nie ma znaczenia. Nie wpływa on na efektywność ceramizacji. 
Ceramizer® nie zmienia parametrów oleju, co potwierdza ekspertyza INSTY-
TUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH – NR 6/55/08.

 Po jakim przebiegu (ile trzeba przejechać km) można zastosować 
Ceramizer® do silnika, w którym aktualnie dokonano remontu pole-
gającego na wymianie wszystkich pierścieni tłokowych, półpanewek 
i uszczelniaczy zaworowych, i planowanie głowicy?

Przynajmniej po 2-5 tys. km, aby detale podczas tego przebiegu dotarły się.

 Za 1300 km czeka mnie wymiana oleju. Czy jest to odpowiedni mo-
ment do zastosowania Ceramizera®, czy zastosować go dopiero po 
wymianie oleju? 

Proces ceramizacji musi potrwać i dlatego będzie mało skuteczny jeśli już 
po niespełna 1500 km wyleje Pan preparat wraz z olejem. Należy stosować 
Ceramizer® po wymianie oleju lub co najmniej 3÷5 tys. km przed wymianą 
oleju. 

 Czy testowano wpływ Ceramizerów® na stan turbiny? 

Jeśli chodzi o  integralny podzespół silnika tłokowego z doładowaniem, to 
owszem, znacząca ich liczba została poddana obróbce Ceramizerem® (cho-
dzi o  turbodoładowanie). Efekty, zgodnie z  założeniami, poprawiły jakość 
łożyskowania i tym samym sprawność turbiny (w zespole turbina-sprężar-
ka) – co ma istotne znaczenie dla trwałości i niezawodności zespołu turbo-
doładowania.

 Na stronie nieustająco jest mowa o tłokach, pierścieniach i cylin-
drach. jak wygląda sytuacja w przypadku panewek, rozrządu oraz 
łańcucha rozrządu wraz z hydraulicznymi napinaczami? 

Tak, ponieważ tam zachodzą najbardziej spektakularne zmiany, możliwe 
do zweryfikowania skuteczności preparatu, nawet bez użycia przyrządów. 
Oczywiście, na czopach wału i panewkach też występuje proces cerami-
zacji, ale w mniejszym stopniu (cieńsza warstwa na panewkach ze stopów 
łożyskowych miękkich). Co do rozrządu, to oczywiście, tam w porównywal-
nym stopniu odkłada się warstwa ceramiczno-metalowa, jak i  na innych 
elementach z powierzchniami tarcia stal-stal i żeliwo-stal, a więc wszyst-
kie te elementy są objęte procesem (wszystkie, mające kontakt z olejem 
i tarciem kontaktowym).

Pytania o  zastosowanie w  skrzyniach biegów, 
przekładniach:

 W  jaki sposób Ceramizer® wpływa na synchronizatory w  skrzyni 
biegów?

Stalowe powierzchnie tarcia synchronizatorów są pokryte najczęściej 
molibdenem (w  celu zwiększenia ich żywotności). Podczas eksploatacji 
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z  wyjątkowo częstym i  energicznym przełączaniem biegów, i  w  dodatku 
z użyciem zbyt dużej siły – te powierzchnie ulegają uszkodzeniu (wytarciu), 
co powoduje w  konsekwencji trudności w  wyrównaniu prędkości elemen-
tów synchronizatora podczas przełączania biegu, a wtedy potrzebny jest 
dłuższy czas na przełączanie biegu oraz użycie większej siły. Ceramizer® 
powoduje odbudowę warstwy (wprawdzie nie molibdenowej, ale o  podob-
nych własnościach ciernych) odpornej na ścieranie, a  w  dodatku bardzo 
trwałej i twardej – w konsekwencji usprawniając funkcje synchronizatora. 
Proces regeneracji ma jednak miejsce tylko wtedy, gdy procesy zużycia nie 
są posunięte ponadgranicznie lub nie nastąpiło zużycie awaryjne – trwałe 
uszkodzenie elementów.

 jeżeli mam uszkodzony synchronizator, pierwszy bieg nie wchodzi…
czy pomoże mi Ceramizer®? 

Wszystko zależy od rodzaju uszkodzenia. Jeśli jest to ubytek warstwy 
ochronnej (najczęściej molibdenowej) to pomoże, ale jeśli są to trwałe 
uszkodzenia np. wykruszenia zaczepów sprzęgających – to raczej nie ma co 
liczyć na cud. A tak na marginesie: nie każda skrzynia biegów ma synchro-
nizowany I-szy bieg. 

 Czy można stosować Ceramizer® do przekładni głównych o zwiększo-
nym tarciu mechanizmu różnicowego?

To zależy od konstrukcji mechanizmu zwiększającego tarcie (płytki metalowe 
czy sprzęgła wiskotyczne), ale na wszelki wypadek, jeśli nie zna się dokład-
nie budowy takiego mechanizmu, należy ustalić z producentem konstrukcję 
mechanizmu i  wówczas zdecydować o  stosowaniu, bądź nie stosowaniu 
preparatu.

Pytania o zastosowanie w motocyklach, skuterach:

 Z informacji o Ceramizerach® wynika, że nie zaleca się ich do stoso-
wania w automatycznych skrzyniach biegów. Mam skuter z automa-
tyczną skrzynką biegów, czy mogę zastosować do jej zabezpieczenia 
Ceramizer®?

W konstrukcji układu napędowego skuterów stosowane są zazwyczaj su-
che przekładnie automatyczne, które nie mają kontaktu z olejem. W tego 
typu mechanizmach (które nie mają kontaktu z  olejem) stosowanie 

Ceramizerów® nie jest możliwe. Technologia ceramizacji wymaga oleju jako 
nośnika cząsteczek Ceramizera® i cząsteczek metalu. Tym niemniej zaleca 
się stosowanie Ceramizerów® do silników odpowiednio dwu lub czterosu-
wowych w skuterach.

 jestem posiadaczką skutera z  silnikiem dwusuwowym. Silnik ten 
jest już mocno wypracowany i chciałabym użyć preparat polecany 
przez państwa. Czy można regenerować silnik dwusuwowy? (mam 
na myśli powierzchnie tłok-cylinder). Dodam, że zarówno tłok jak 
i cylinder jest wykonany z aluminium (brak tulei i możliwości szlifu). 

Sprawa jest dyskusyjna, bowiem Ceramizery® mniej intensywnie odkłada-
ją warstwę ceramiczno-metalową na powierzchniach tarcia metali nieże-
laznych, a do takich należą stopy aluminium. W związku z tym regenera-
cja powierzchni tarcia nie przynosi takich efektów jak w przypadku żeliwa 
(powszechnie stosowanego materiału tulei i pierścieni cylindrowych). Jed-
nak w omawianym przypadku raczej nie ma alternatywy (nie można przeto-
czyć tulei na wymiar naprawczy) i można spróbować zastosować preparat, 
w końcu nie jest to znaczący koszt. Technologia regeneracji silnika dwusu-
wowego różni się znacząco od zastosowań Ceramizera® w czterosuwach. 
Preparat musi być dostarczony zarówno bezpośrednio do cylindra, w po-
staci roztworu z olejem, jak i w mieszance paliwowo-olejowej, już podczas 
pracy silnika. W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt. 

 jaki ma wpływ preparat zastosowany do skrzyni biegów motocykla 
na działanie sprzęgła mokrego, czy zmniejszone tarcie nie wpłynie 
na poślizgi sprzęgła?

Preparat rzeczywiście tworzy warstwę ceramiczno-metalową o  bardzo 
niskim współczynniku tarcia, ale wyłącznie na powierzchniach tarcia me-
tal-metal, a sprzęgła mokre mają tylko jedną powierzchnię z metalowych 
płytek, druga to materiał z tworzywa lub w starszych konstrukcjach ko-
rek, a na nich nie wytworzy się warstewka ceramiczno-metalowa, nawet 
najcieńsza. Tak więc powierzchnie czynne sprzęgła mokrego nie zmieniają 
swoich właściwości.



5958

Pytania o spalanie, zużycie paliwa: 

 Czy zastosowanie preparatu Ceramizer® pozytywnie wpłynie na zu-
życie paliwa w moim samochodzie?

Zastosowanie Ceramizera® powoduje wytworzenie warstwy ceramiczno-
-metalowej na powierzchniach tarcia, która znacząco poprawia szczelność 
tulei z pierścieniami i tłokiem, a ponadto znacząco zmniejsza współczynnik 
tarcia. Procesy spalania, a szczególnie ich sprawność zależy od wartości 
ciśnienia końca sprężania, a szczelność tulei z tłokiem i pierścieniami ma 
z  tym bezpośredni związek. Tak samo szczelność cylindra i współczynnik 
tarcia ma wpływ na sprawność mechaniczną silnika, a to na zużycie paliwa 
w każdym samochodzie. 

Pozostałe pytania: 

 jak długo ta powłoka ceramiczna utrzymuję się tam gdzie powinna? 
obawiam się, że po pewnym czasie zacznie odpadać i co wtedy? 

Trwałość warstwy w przypadku elementów silnika przeliczana na jego prze-
bieg w pojeździe, to przynajmniej 70 000 km, natomiast wytworzona war-
stwa nie posiada wyraźnej granicy (jest molekularnie związana z metalem) 
w związku z tym nie ma się co złuszczać.

 W instrukcji obsługi zaleca się nie przekraczać obrotów silnika po-
wyżej 2700 przez pierwsze 200 km po dodaniu Ceramizera®. Co się 
dzieje, jeżeli niestety przekroczę dopuszczalne 2700 RPM?

Nic, oprócz nieco mniejszej efektywności procesu. Przy mniejszych obro-
tach w silniku występują większe naciski – większe tarcie, co sprzyja szyb-
szemu i bardziej efektywnemu tworzeniu się warstwy ceramiczno-metalo-
wej. Chwilowe przekroczenie obrotów nie spowoduje żadnych konsekwencji, 
ale dłuższa jazda na wysokich obrotach podczas procesu tworzenia się 
warstwy ceramiczno-metalowej wydłuży ten proces.

 Czy preparat uszlachetniacz do paliwa może pomóc w regeneracji 
pompy wtryskowej?

Preparat do paliwa pozwala na znaczącą poprawę pracy zespołów aparatu-
ry wtryskowej, przez usunięcie złogów, osadów oraz poprawiając znacząco 

własności smarne oleju napędowego, co pośrednio wpływa na parametry 
robocze pomp wtryskowych i wtryskiwaczy. Ponadto jego własności powo-
dują tzw. katalityczne dopalanie paliwa i cząstek węglowodorów zawartych 
w nagarze pokrywającym komory spalania, przez co bezpośrednio wpływają 
na pracę układu korbowo-tłokowego silnika, trwale przywracając ich pier-
wotne funkcje. Nie powodują jednak, jak inne nasze preparaty z grupy Cera-
mizerów®, wytworzenia warstwy ceramiczno-metalowej, która regeneruje 
powierzchnie współpracy części trących. 

 Czy magnetyzery nie przeszkadzają w procesie ceramizacji?

Można stosować Ceramizery® łącznie z magnetyzerami. 

 Czy warto zwiększyć lepkość/gęstość oleju po zastosowaniu Cerami-
zerów®?

Jest to niewskazany zabieg – znacząco upośledza proces smarowania, a je-
dynym skutkiem jest pozorna likwidacja luzów łożysk wału korbowego. Nale-
ży traktować takie rozwiązanie jako awaryjne jedynie w przypadku znaczne-
go zużycia łożysk (panewek). Sugerujemy stosowanie oleju zalecanego przez 
producenta pojazdu.
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9. Warunki współpracy, 
kontakt

Aby zamówić Ceramizery® oraz ustalić warunki współpracy  
prosimy o kontakt:

Ceramizer Sp. z o.o.

00-716 Warszawa ul. Bartycka 116 
tel.: +48 (22) 498 09 08, +48 (22) 216 75 17 
skype: ceramizer 
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00

info@ceramizer.pl
www.cermizer.pl
www.b2b.ceramizer.pl - internetowa platforma do składania 
zamówień przez dystrybutorów.
www.facebook.com/CeramizerPL

Regionalni Koordynatorzy sprzedaży:


