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Πρόσθετο βιοντίζελ
Περιγραφή
Το πρόσθετο Bio Diesel είναι ένας συνδυασμός δραστικών ουσιών με καθαριστικές, διαλυτικές ιδιότητες που
προστατεύουν τα υλικά κατασκευής κατά τη χρήση βιοντίζελ. Είναι προσαρμοσμένο στους σημερινούς κινητήρες και στις συνθήκες λειτουργίας. Λόγω της αύξησης της προθυμίας ανάφλεξης καίγεται καλύτερα το
καύσιμο στην κρύα λειτουργία και έτσι μειώνονται οι
ενοχλητικές οσμές από καυσαέρια.

ιδιότητες
- μειώνει την κατανάλωση καυσίμου
- εγγυάται ιδανική καύση
- αποτρέπει το κόλλημα και τη ρητίνωση των βελονών
των μπεκ
- καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- εγγυάται χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου
- ελεγμένο σε καταλύτες
- σταθεροποιεί το βιοκαύσιμο
- διατηρεί τα μπεκ ψεκασμού καθαρά

αντιδιαβρωτικής προστασίας προστίθεται πρόσθετο Bio
Diesel κάθε 2000 km στο ρεζερβουάρ πετρελαίου του
οχήματος.
Για παροπλισμό και συντήρηση κινητήρων, προσθέστε
στο βιοντίζελ 1 % πρόσθετου Bio Diesel. Προσέξτε τις
προδιαγραφές συντήρησης.
Το πρόσθετο Bio Diesel μπορεί να προστεθεί στο
καύσιμο ανά πάσα στιγμή. Η ανάμιξη με το καύσιμο
πραγματοποιείται αυτόματα.
Το περιεχόμενο του δοχείου των 250 ml επαρκεί για
μέγ. 70 l καυσίμου.

τεχνικά χαρακτηριστικά
βάση

Additiv-Kombination in
Trägerflüssigkeit /
additive mixture in carrier
fluid

Χρώμα / όψη

hellbraun, klar / light
brown, clear

πυκνότητα στους 15°C

0,826 g/cm³

σημείο ανάφλεξης

63 °C

σημείο ροής

-35 °C

Ιξώδες στους 40 °C

<7 mm²/s

οσμή

charakteristisch /
characteristic

σχήμα

flüssig / liquid

Διαθέσιμες συσκευασίες
250 ml δοχείο μεταλλικό

3725
D-GB-I-E

1 l δοχείο μεταλλικό

1812
D-NL-F-GR-ARAB

205 l βαρέλι μεταλλικό

3730
D-GB

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

Πεδίο χρήσης
Προσθήκη στο βιοντίζελ 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.

Εφαρμογή
Για αύξηση της προθυμίας ανάφλεξης απαιτείται, σε
μια συνεχή προσθήκη, ένα δοχείο 250 ml για 70 l πετρελαίου. Δοσολογία: 1:280.
Από την άποψη της καθαριότητας των μπεκ και της
LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Germany

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-0
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης:
0800/8323230
Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de

