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Descrição
A ajuda segura no arranque em situações de frio,
humidade, velas de ignição húmidas e bateria fraca. É
composto por uma combinação de substâncias
facilmente inflamáveis e é ideal para todos os motores
a gasolina e diesel. Facilita o arranque de motores de
combustão e é eficaz mesmo em condições extremas
de frio. Protege a bateria e é económico.

Embalagens disponíveis

Características
-

adequado para motores a gasóleo e gasolina
boa protecção contra a corrosão
garante o funcionamento de Inverno a frio
facilita o comportamento de arranque
protege o motor e a bateria
optimiza a aplicação económica
melhora o processo de ignição

200 ml Lata Aerossol 20768
D-GB-E-P
200 ml Lata Aerossol 3902
D-RUS-UA

A nossa informação baseia-se em estudos
cuidadosos e pode ser considerada fiável,
contudo só pode aconselhar sem compromisso.

Dados técnicos
Base

ether, anti-corrosive additive

Gás de propulsão

propane, butane under nitrogen

Forma

aerosol, liquid

Côr / aspecto

colourless

Odor

Ether

Campos de utilização
Para todos os motores diesel e a gasolina a 2 e 4
tempos. Adequado em caso de dificuldades no
arranque causadas pelo tempo húmido, frio, baterias
fracas, falhas no sistema e velas de ignição
húmidas. Pode utilizar-se em veículos ligeiros de
passageiros ou pesados, autocarros, motocicletas,
barcos, máquinas de construção, empilhadoras e
outros carros industriais, assim como tractores,
pequenas alfaias agrícolas, cortadoras de relva,
limpa-neves, moto-serras, bombas, agregados móveis
para todo o tipo de accionamentos, geração de ar
comprimido ou de energia eléctrica, etc.

Utilização
Pulverizar directamente no filtro do ar ou na conduta
de aspiração de ar e arrancar imediatamente. Em
motores a gasolina, acelerar apenas ligeiramente. Em
motores a gasóleo, arrancar sem pré-incandescência
acelerando a fundo. Indicação: contém materiais
facilmente inflamáveis. Por isso, não se pode fumar
durante a sua utilização. Pela mesma razão, não se
deve usar o auxiliar de arranque na presença de
chamas abertas ou outras fontes de ignição.

Embalagens disponíveis
200 ml Lata Aerossol 1085
D-F-I
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