Informações sobre o produto
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Marine Diesel Schutz
Descrição
A solução eficiente contra bactérias, leveduras e fungos. Adequado para a conservação segura a longo
prazo. A substância biocida não forma produtos de
combustão corrosivos. Graças aos componentes de
limpeza contidos no produto, proporciona uma limpeza óptima de todo o sistema de combustível. Com
protecção contra a corrosão para todos os componentes metálicos. O booster do índice de cetano garante
um arranque fácil aquando da nova colocação em
serviço e máxima performance do motor. Utilize os
biocidas com cuidado. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.

Características
- elevada eficácia
- desinfecta sistemas de depósitos atacados pelas
bactérias
- previne o ataque de bactérias
- limpa e conserva
- aumenta o índice de cetano
- excelente estabilidade frente ao envelhecimento.

bustível diesel.

Utilização
No caso de sistemas já contaminados, recomendamos uma dose de choque na proporção de 1:200. Um
copo doseador (25 ml) é suficiente para 5 l de combustível diesel. Para a aplicação preventiva de
(1:1.000), um enchimento do depósito doseador
(25 ml) é suficiente para 25 l de combustível diesel.
Agitar antes de utilizar.
CHZN4667

Embalagens disponíveis
500 ml Lata chapa

25000
D-F-I-E-GR

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

500 ml Lata chapa

25001
GB-DK-N-FIN-S-RUS

1 l Lata chapa

25002
D-F-I-E-GR

Côr / aspecto

braun, klar / brown, clear

1 l Lata chapa

Densidade a 15°C

0,923 g/cm³

25003
GB-DK-N-FIN-S-RUS

Viscosidade a 40°C

<7 mm²/s

Ponto de inflamação

>63-<100 °C

Dados técnicos
Base

Classe de VbF (legislação A III
alemã para líquidos inflamáveis)

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

Tempo mínimo de conser- 5 Jahre / 5 years
vação na embalagem original fechada
Odor

charakteristisch,
characteristic

Forma

flüssig / liquid

Campos de utilização
Para a utilização preventiva e para a esterilização de
sistemas de tanques contaminados em barcos e depósitos de armazenamento. No caso de sistemas já
contaminados, recomendamos uma dose de choque
na proporção de 1:200. Um copo doseador (25 ml) é
suficiente para 5 l de combustível diesel. Para a aplicação preventiva de (1:1.000), um enchimento do depósito doseador (25 ml) é suficiente para 25 l de comLIQUIMOLY GmbH
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