
Descrição
Conserva e protege o combustível contra o envelheci-
mento e oxidação, limpando ao mesmo tempo a tota-
lidade do sistema de combustível. Impede a corrosão
em todo o sistema de combustível. Aumenta o índice
de cetano. Garante uma paralisação e uma nova colo-
cação em funcionamento sem problemas de veículos
e grupos a diesel. Aumenta a segurança de funciona-
mento. Com efeito a longo prazo.

Características
protege o combustível contra oxidação e
envelhecimento

-

excelente protecção contra a corrosão-
Efeito anti-oxidante forte-
Neutralização de resíduos de cobre-
previne a gripagem e resinificação das agulhas de
injecção

-

mantém o sistema de combustível limpo-
optimiza o rendimento do motor-
aumenta o índice de cetano-
testado para turbos e catalisadores-
adequado para filtro de partículas diesel-

Dados técnicos
Base Additiv-Kombination in

Trägerflüssigkeit /
additive mixture in carrier
liquid

Côr / aspecto bräunlich-orange /
brownish - orange

Forma flüssig / liquid
Densidade a 15°C 0,874 g/cm³
Odor charakteristisch /

characteristc
Ponto de inflamação > 63 °C

Campos de utilização
Adequado para todos os motores diesel, especial-
mente para a aplicação preventiva. Testado para cata-
lisador, turbo e filtro de partículas diesel.

Utilização
Acrescentar ao combustível e voltar a dosificar a ca-
da abastecimento. Um enchimento do depósito dose-
ador de (25 ml) é suficiente para 12,5 l de combustí-
vel (dosagem 1:500). Também adequado para o uso
permanente em motores pouco usados. Antes da pa-
ragem, adicionar a quantidade prescrita e deixar o
motor a funcionar durante aprox. 10 minutos.

Embalagens disponíveis
1 l Lata chapa 5035

D-GB-I-E-P

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