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Termékismertető         
Dízel dermedéspont csökkentő adalék "K” 
 
Leírás 
Gátolja a parafinkristályok képződését. Télen jelentősen javítja a dízel üzemanyag 
szűrhetőségét és optimalizálja a dermedéspontot. A dermedésgátló hatékonysága függ a 
parafin fajtájától és a közegdesztillátum parafintartalmától. A dízel üzemanyag minőségétől 
függően a zavarosodási pont (Colt Filter Plugging Point CFPP) akár -10oC-ig is feljavítható.  
 
Tulajdonságok 
- javítja a szűrhetőséget 
- jó érzékenységi reakció 
- biztosítja hidegben a téli üzemelést 
- önkeveredő 
- alkalmazható minden dízel üzemanyaghoz (nyári és téli dízelminőségek) 
- használata egyszerű 
 
Technikai adatok 
Szín/megjelenés   áttetsző 
Sűrűség 15 oC-on   0,835 g/cm3     
Viszkozitás 40 oC-on    <7 mm2/s     
Lobbanáspont    63 oC    
Adagolási arány   1:1000, azaz 1% 
Szűrhetőség javítás   -10 oC  
Illat     jellegzetes 
Állag     folyékony 
 
Felhasználási területek 
Minden dízelüzemanyag minőséghez és fűtőolajhoz. Személygépkocsik és 
haszongépjárművek, buszok építőipari gépek és telepített dízelmotorok a téli üzemének 
biztosítására. Euro IV-nek megfelel. 
 
Alkalmazás 
A parafinkicsapódás elkerülését szolgáló optimális hatás elérése érdekében az adalék 
hozzáadást 5oC-kal a zavarosodási pont elérése előtt kell elvégezni. Az üzemanyaggal ill. 
fűtőolajjal történő jobb keveredés miatt tankolás előtt alkalmazzuk. A már összecsomósodott 
parafinkristályok az adalék utólag nem tudja feloldani.  
 
Megjegyzés: A doboz tartalmát használat előtt jól rázzuk fel. Lehetőleg fagymentes helyen 
tároljuk. Ha mégis érte fagyhatás, akkor melegítsük szobahőmérsékletre és használat előtt 
alaposan rázzuk fel.  
 
Üzemanyagtartályok: A jobb elkeveredés érdekében tankolás előtt adjuk az üzemanyaghoz 
ill. fűtőolajhoz.  
 
Telepített üzemanyag tartályok: 
Az alábbi keverési eljárások váltak be: 
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1. Dízel dermedésgátló K hozzáadása, amikor a tartály kb. ¼-ig van feltöltve. A további 
feltöltés gondoskodik a megfelelő keveredésről. 
 
2. Utólagos hozzáadás esetén keverő berendezés használata szükséges.  
 
Forgalmazott kiszerelések 
 
1 l-es fémdoboz  1878 D-GB-RO-RUS-UA 
5 l-es műanyag kanna 5132 D-GB 
 
Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellett 
kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő. 
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