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Termékismertető         
Szuper dízel adalék 

  
Leírás 
Tisztító, diszpergáló, védő és cetánszámnövelő tulajdonságokkal rendelkező 
hatóanyagkombináció a mai motorokra, üzemanyagokra és üzemelési körülményekre 
szabva. A tartalmazott Lubricity Improver megfelelő kenőképességet kölcsönöz a 
kénszegény üzemanyagoknak. A gyújtókészség növelése hideg üzemmódban jobb 
üzemanyag elégetést biztosít és csökkenti a füstgázkibocsájtás általi környezetterhelést. 
Minden dízelmotorhoz és dízelüzemanyaghoz alkalmazható.   
 
Tulajdonságok 
- tisztán tartja az üzemanyagrendszert 
- kénszegény dízelüzemanyagokhoz 
- tisztán tartja befecskendező fúvókákat 
- katalizátorra tesztelt 
- gátolja a fúvókatűk beégését 
- növeli a cetánszámot 
- optimalizálja a motorteljesítményt 
- növeli a kenőhatást 
- rendkívüli tisztaságot biztosít 
- kiküszöböli a lerakódások képződését 
- jó korrózióvédelem 
- csökkenti az üzemanyag fogyasztást 
- növeli a kopásvédelmet 
 
Technikai adatok 
Bázis     adalékkombináció hordozófolyadékban 
Szín/megjelenés   világosbarna, átlátszó 
Sűrűség 15 oC-on   0,842 g/cm3     
VbF veszélyességi besorolás A III   
Lobbanáspont    63 oC    
Dermedéspont    -36 oC    
Állag     folyékony 
Illat     jellegzetes 
 
Felhasználási területek 
Dízelüzemanyag adalék minden dízelmotorhoz, különösen alkalmas korszerű nagynyomású 
dízelmotorokhoz, személygépkocsikba, tehergépjárművekbe, építőipari gépekbe és telepített 
motorokba. Kiválóan alkalmas motorok konzerválására, ha a gépjárművet extrém 
körülmények között hosszabb időre üzemen kívül helyezzük. 
 
Alkalmazás 
Az adalék kénszegény dízelüzemanyagokhoz történő folyamatos adagolása a Lubricity 
Improvernek köszönhetően növeli a gyújtókészséget és javítja a kenőképességet. A 250 ml-
es kiszerelés 75 l dízelüzemanyaghoz elegendő. Adagolási arány: 1:300.   
A fúvókák tisztasága és korrózióvédelem érdekében 2000 km-ként adjuk a szgk. 
dízeltankjába.  
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Az 5 l-es kannás és 50 l-es hordós kiszerelések a tehergépjárművek, szállítmányozók, 
buszvállalatok és az ipar részére ajánlottak. Adagolási arány: 1:300.   
Motorok konzerválása és üzemen kívül helyezése esetén adjunk 1% Super dízeladalékot az 
üzemanyaghoz. Tartsuk be a konzerválási előírásokat.  
A Super dízeladalék bármikor hozzáadható az üzemanyaghoz, mivel a keveredés önmagától 
megy végbe.  
 
Forgalmazott kiszerelések 
 
250 ml-es fémdoboz  8379 D-H-RO 
5 l-es műanyag kanna 5140  D-GB 
 
 
Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellett 
kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.            
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