Πληροφορία προϊόντος
Super Diesel Additive
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Περιγραφή
Συνδυασμός δραστικών ουσιών με καθαριστικές,
διαλυτικές ιδιότητες που προστατεύουν τα υλικά
κατασκευής και αυξάνουν τον αριθμό κετανίων. Το
βελτιωτικό ικανότητας λίπανσης που περιέχει, χαρίζει
στο φτωχό σε θείο πετρέλαιο επαρκεί λιπαντική
ικανότητα. Λόγω της αύξησης της προθυμίας ανάφλεξης
καίγεται καλύτερα το καύσιμο στην κρύα λειτουργία και
έτσι μειώνονται οι ενοχλητικές οσμές από καυσαέρια.

Ιδιότητες
-

διατηρεί καθαρό το σύστημα τροφοδοσίας
για καύσιμα ντίζελ φτωχά σε θείο
διατηρεί τα μπεκ ψεκασμού καθαρά
ελεγμένο σε καταλύτες
αποτρέπει το κόλλημα και τη ρητίνωση των βελονών
των μπεκ
αυξάνει τον αριθμό κετανίων
βελτιστοποιεί την απόδοση του κινητήρα
αυξάνει τη λιπαντική δράση
εξαιρετική καθαριότητα
καλή αντιδιαβρωτική προστασία
εγγυάται χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου
μεγάλη προστασία από φθορά
αποτρέπει τη δημιουργία επικαθίσεων

Τεχνικά χαρακτηριστικά
βάση

additive mixture in liquid
carrier

Χρώμα / όψη

light brown, clear

κατηγορία VbF

A III

Σημείο ανάφλεξης

63 °C

Σημείο ροής

-36 °C

Μορφή

liquid

Οσμή

characteristic

Καθαριότητα μπεκ και αντιδιαβρωτική προστασία με
προσθήκη στο ρεζερβουάρ πετρελαίου κάθε 2.000 km.
Κάνιστρα 5 l και βαρέλια 50 l για φορτηγά, μεταφορικές
εταιρείες, εταιρείες λεωφορείων και βιομηχανία.
Προσθήκη στο πετρέλαιο σε αναλογία 1:300.
Για παροπλισμό και συντήρηση κινητήρων προσθήκη 1
% στο πετρέλαιο. Προσέξτε τις προδιαγραφές
συντήρησης.
Μπορεί να προστεθεί στο καύσιμο ανά πάσα στιγμή,
καθώς η ανάμιξη γίνεται αυτόματα.

Διαθέσιμες συσκευασίες
250 ml δοχείο μεταλλικό 1806
GB-GR-I
5 l κάνιστρο πλαστικό

5140
D-GB

50 l βαρέλι μεταλλικό

5145
D-GB

205 l βαρέλι μεταλλικό

5146
D-GB

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

Πεδίο χρήσης
Προσθήκη στο πετρέλαιο σε όλους τους
πετρελαιοκινητήρες, ιδίως και σε σύγχρονους
πετρελαιοκινητήρες υψηλής πίεσης, σε επιβατικά,
φορτηγά, ελκυστήρες, μηχανήματα έργων και σταθερούς
κινητήρες. Εξαιρετικά κατάλληλο για συντήρηση
κινητήρων σε περίπτωση παρατεταμένου παροπλισμού
και υπό ακραίες συνθήκες. Ελεγμένο σε
υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες.

Εφαρμογή
Η αύξηση της προθυμίας ανάφλεξης, καθώς και μια
βελτίωση της λιπαντικής δράσης με βελτιωτικά
ικανότητας λίπανσης επιτυγχάνεται σε μια συνεχή
προσθήκη πετρελαίων φτωχών σε θείο. Το δοχείο των
250 ml επαρκεί για 75 l πετρέλαιο. Δοσολογία: 1:300.
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