Πληροφορία προϊόντος
Start Fix
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Περιγραφή
Φροντίζει για σίγουρη υποβοήθηση εκκίνησης στο κρύο,
με υγρασία, με βρεγμένα μπουζί και αδύναμη μπαταρία.
Το Start Fix αποτελείται από έναν συνδυασμό δραστικών
ουσιών ιδιαίτερα εύφλεκτων και είναι ιδιαίτερα
κατάλληλο για όλους τους βενζινοκινητήρες και
πετρελαιοκινητήρες. Διευκολύνει την εκκίνηση
κινητήρων εσωτερικής καύσης, αποτελεσματικό ακόμη
και σε ακραίο ψύχος. Προστατεύει τον κινητήρα και την
μπαταρία, οικονομικό στη χρήση. Ευκολότερη
διαδικασία ανάφλεξης που προστατεύει.

επιτρέπεται επίσης να χρησιμοποιείται κοντά σε γυμνές
φλόγες ή άλλες πηγές ανάφλεξης.

Ιδιότητες

Διαθέσιμες συσκευασίες

- κατάλληλο για βενζινοκινητήρες και
πετρελαιοκινητήρες
- καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- εξασφαλίζει τη χειμερινή λειτουργία
- διευκολύνει τη συμπεριφορά εκκίνησης
- προστατεύει τον κινητήρα και την μπαταρία
- βελτιστοποιεί την οικονομική εφαρμογή
- βελτιωμένη διαδικασία ανάφλεξης

Τεχνικά χαρακτηριστικά
βάση

ether, anti-corrosive
additive

προωθητικό αέριο

propane, butane under
nitrogen

Μορφή

aerosol, liquid

Χρώμα / όψη

colourless

Οσμή

Ether

200 ml δοχείο σπρέι 1085
D-F-I
200 ml δοχείο σπρέι 20768
D-GB-E-P
200 ml δοχείο σπρέι 21516
F-D

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές
έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,
παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

Πεδίο χρήσης
Για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες 2Τ και 4Τ.
Σε δυσκολίες εκκίνησης σε καιρικές συνθήκες με
υγρασία, ψύχος, αδύναμη μπαταρία, αστοχίες στην
εγκατάσταση και βρεγμένα μπουζί. Δυνατότητα χρήσης
σε επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία, μοτοσυκλέτες,
σκάφη, μηχανήματα έργων, περονοφόρα και άλλα
οχήματα βιομηχανικής χρήσης, ελκυστήρες, μικρά
μηχανήματα προετοιμασίας εδαφών, χλοοκοπτικά,
εκχιονιστήρες, αλυσοπρίονα, αντλίες, φορητά
συγκροτήματα κάθε είδους για μηχανισμούς μετάδοσης,
παραγωγή πεπιεσμένου αέρα ή ρεύματος κτλ.

Εφαρμογή
Ψεκάστε κατευθείαν στο φίλτρο αέρα και στην εισαγωγή
αέρα και ξεκινήστε αμέσως. Στους βενζινοκινητήρες
δώστε μόνο ελάχιστο γκάζι, στους πετρελαιοκινητήρες
ξεκινήστε με πλήρες γκάζι. Με τη βοήθεια ενός
δεύτερου ατόμου ή με τηλεχειριστήριο διευκολύνεται η
διαδικασία εκκίνησης, καθώς είναι δυνατή η εκκίνηση
κατά τον ψεκασμό. Υπόδειξη: Περιέχει ιδιαίτερα
εύφλεκτες ουσίες. Για αυτόν τον λόγο δεν επιτρέπεται το
κάπνισμα κατά τη χρήση. Η υποβοήθηση εκκίνησης δεν
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