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Marine Dieselbescherming
Beschrijving
De efficiënte oplossing tegen bacteriën, gisten en
schimmels. Geschikt voor zekere langdurige conservering. Het biocide vormt geen corrosieve verbrandingsproducten. Zorgt dankzij reinigingscomponenten voor optimale reinheid in het hele brandstofsysteem. Met corrosiebescherming voor alle metalen
componenten. De cetaangetal-booster garandeert gemakkelijk starten bij het weer in bedrijf nemen en
maximale motorprestaties. Gebruik biociden veilig.
Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

(25 ml) voldoende voor 25 l dieselbrandstof. Schudden voor gebruik.
CHZN4667

Eigenschappen

Verpakking

- hoogwerkzaam
- verwijdert kiemen uit aangetaste tanksystemen
- preventief tegen bacteriënvorming
- reinigt en onderhoudt
- verhoogt het cetaangetal
- bescherming tegen veroudering

500 ml Bus blik

25000
D-F-I-E-GR

500 ml Bus blik

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

1 l Bus blik

25002
D-F-I-E-GR

Technische gegevens

1 l Bus blik

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

Basis

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

Kleur / uiterlijk

braun, klar / brown, clear

Dichtheid bij 15 °C

0,923 g/cm³

Viscositeit bij 40 °C

<7 mm²/s

Vlampunt

>63-<100 °C

VbF-klasse

A III

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige
onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

Minimumhoudbaarheid bij 5 Jahre / 5 years
origineel afgesloten blik
Geur

charakteristisch,
characteristic

Vorm

flüssig / liquid

Toepassings-Gebieden
Voor preventief gebruik en voor het ontsmetten van
vervuilde tanksystemen op boten en in opslagtanks.
Bij al gecontamineerde systemen schokdosering in
verhouding 1:200 uitvoeren. Een maatbeker (25 ml)
voldoende voor 5 l dieselbrandstof. Voor een preventieve toepassing (1:1.000) is een doseerverpakking
(25 ml) voldoende voor 25 l dieselbrandstof.

Gebruik
Bij al gecontamineerde systemen schokdosering in
verhouding 1:200 uitvoeren. Een maatbeker (25 ml)
voldoende voor 5 l dieselbrandstof. Voor een preventieve toepassing (1:1.000) is een doseerverpakking
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