Πληροφορία προϊόντος
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Marine Πρόσθετο πετρελαιοκινητήρων
Περιγραφή
Η αποτελεσματική λύση για βακτηρίδια, ζύμες και
μύκητες μούχλας. Κατάλληλο για ασφαλή μακρόχρονη
συντήρηση. Η βιοκτόνος δραστική ουσία δεν σχηματίζει διαβρωτικά προϊόντα καύσης. Φροντίζει χάρη στα
συστατικά καθαρισμού για τέλεια καθαριότητα ολόκληρου του συστήματος τροφοδοσίας. Με αντιδιαβρωτική
προστασία για όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα. Με το ενισχυτικό αριθμού κετανίων εξασφαλίζεται η εύκολη εκκίνηση κατά την επανενεργοποίηση και μέγιστες επιδόσεις του κινητήρα. Χρησιμοποιείτε με προσοχή τα
προϊόντα βιοκτόνων. Πριν από την χρήση διαβάζετε
πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος.

ιδιότητες
- υψηλής αποτελεσματικότητας
- αποστειρώνει προσβεβλημένα συστήματα
ανεφοδιασμού
- δρα προληπτικά στη συγκέντρωση βακτηριδίων
- καθαρίζει και συντηρεί
- αυξάνει τον αριθμό κετανίων
- εξαιρετική προστασία από τη γήρανση

Εφαρμογή
Σε ήδη μολυσμένα συστήματα πραγματοποιήστε δοσολογία-σοκ 1:200. Μία μεζούρα (25 ml) επαρκεί για 5 l
πετρελαίου. Για προληπτική χρήση (1:1.000) επαρκεί
μία μεζούρα (25 ml) για 25 l πετρελαίου. Ανακινήστε
πριν από τη χρήση.
CHZN4667

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

τεχνικά χαρακτηριστικά
βάση

Biozid, Detergent,
Cetanzahlverbesserer /
biocide, detergent and
cetan number enhancer

Χρώμα / όψη

braun, klar / brown, clear

πυκνότητα στους 15°C

0,923 g/cm³

Ιξώδες στους 40 °C

<7 mm²/s

σημείο ανάφλεξης

>63-<100 °C

κατηγορία VbF

A III

ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά
κλειστή συσκευασία

5 Jahre / 5 years

οσμή

charakteristisch,
characteristic

σχήμα

flüssig / liquid

Πεδίο χρήσης
Για προληπτική χρήση και για αποστείρωση μολυσμένων συστημάτων ανεφοδιασμού σε σκάφη και δεξαμενές. Σε ήδη μολυσμένα συστήματα πραγματοποιήστε
δοσολογία-σοκ 1:200. Μία μεζούρα (25 ml) επαρκεί για
5 l πετρελαίου. Για προληπτική χρήση (1:1.000) επαρκεί μία μεζούρα (25 ml) για 25 l πετρελαίου.

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

