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Termékismertető
Dízel rendszer ápoló adalék 250ml
Leírás

Olyan hatóanyagkombináció, mely nagy koncentrációban tartalmaz kenőképesség-javító és
tisztító adalékokat. A termék speciálisan a legkorszerűbb dízeltechnológia követelményeinek
megfelelően készült és pl. Common-Rail és szivattyú-fúvókás nagynyomású
befecskendezéssel, kénszegény dízellel üzemelő gépjárművek kopás elleni védelmére
szolgál. További tisztító- és védőhatással bíró sajátosságai gondoskodnak a nagy
precizitással gyártott injektorok működésének megőrzéséről. A gyújtási készség növelése
javítja az üzemanyag hidegüzemben történő elégését, miáltal csökken a füstgáz okozta
környezetszennyezés.

Tulajdonságok
- optimalizálja a motorteljesítményt
- katalizátorra tesztelt
- jó korrózióvédelem
- oxidáció-stabilitás
- kiküszöböli a fúvókák besülését
- rendkívüli tisztaságot biztosít
- növeli a cetánszámot
- csökkenti az üzemanyag fogyasztást
- minimalizálja a kopást
- növeli a kenőhatást
- védi a dízelrészecske-szűrőt
- optimális égést biztosít
- eltávolítja a lerakódásokat a teljes üzemanyagrendszerből
- segíti a részecskeszűrő regenerálódását
- csökkenti a koromkibocsájtást
- rövid utakhoz és városi forgalomhoz különösen ajánlott

Technikai adatok
Bázis
Sűrűség 15 oC-on
Szín/megjelenés
Lobbanáspont
Viszkozitás 40 oC-on
Illat

adalékkombináció hordozó folyadékban
0,8265 g/cm3
piros-barna
>63 oC
<7 mm2/s
jellegzetes

Felhasználási területek

Üzemanyag-adalékként
minden
Common-Rail
szivattyú-fúvóka
befecskendezésű
dízelmotorhoz. Kiválóan alkalmas motorok konzerválására, ha a gépjárművet extrém
körülmények között hosszabb időre üzemen kívül helyezzük.

Alkalmazás

A gyújtási készség növelése ill. kenőhatás javulása csak a kénszegény dízelüzemanyagok
rendszeres adalékolásával érhető el. A 250 ml-es kiszerelés 75 l dízelüzemanyaghoz
elegendő. Adagolási arány: 1:300.
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A fúvókatisztaság és korrózióvédelem érdekében javasolt az üzemanyagtartályba 2000 kmként Dízelrendszer ápolót adagolni.
A motor üzemen kívül helyezése és konzerválása estén keverjünk 1% Dízelrendszer ápolót
az üzemanyaghoz. A konzerválási előírások betartandók.
A Dízelrendszer ápoló bármikor alkalmazható, a keveredés önmagától végbemegy.
Megjegyzés: A Liqui Moly Dízel-részecskeszűrő védő adalékkal (cikksz. 5148) történő
kombinálás kerülendő.

Forgalmazott kiszerelések
250 ml-es fémdoboz

8386 D-H-RO

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellett
kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.

