ADITIV 4C

LIST

VYSOCE ÚČINNÉ ZIMNÍ ADITIVUM DO NAFTY

ADITIV 4C | TECHNICKÝ

CHARAKTERISTIKA
snižuje bod tuhnutí nafty
chrání palivový systém
zvyšuje cetanové číslo a snižuje spotřebu paliva
zlepšuje ﬁltrovatelnost a tekutost nafty
ředění 1:1000

OBLASTI POUŽITÍ

BALENÍ

ADITIV 4C zvyšuje výkon motoru. Optimalizuje spalování.
Zmenšuje spotřebu paliva. udržuje čistotu vstřikovacích trysek
a celého vstřikovacího systému, a tím prodlužuje jejich životnost. Dokonale chrání palivový systém před korozí. Zvyšuje
mazací schopnosti nafty. Zmenšuje klepání motoru. Obsahuje
tzv. depresant, který snižuje bod tuhnutí a ﬁltrovatelnost nafty
při nízkých teplotách. Celoroèním užíváním zlepšuje ekonomiku provozu. tudený start. Potlačuje pěnění nafty. Prodlužuje
životnost nafty.

ADITIV 4C je dodáván v balení 1 l plastová nádoba nebo
10 l plastový kanystr.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
Skupenství (při 20 °C): kapalné
Barva: zelenohnědá
Zápach (vůně): charakteristický ropný
Hustota (při 20 °C): cca 0,94 g/cm3
Bod vzplanutí (°C): > 61(PM)

NÁVOD NA POUŽITÍ
ADITIV 4C se dávkuje buď do zásobních skladovacích nádrží
nebo přímo do nádrže automobilu.
Zásobní skladovací nádrže: Aplikujte ADITIV 4C přímo při plnění skladovací nádrže motorovou naftou, aby se docílilo správného promíchání. Směšuje se ovšem snadno i s palivem, které
je již v nádrži. Ředění je 1 litr ADITIV 4C na 1000 litrů paliva.
Palivové nádrže: ADITIV 4C se aplikuje do nádrže přímo před
tankováním do nádrží nákladních a osobních automobilů, těžké techniky, země-dělských strojů, lodí a stacionárních motorů.
Ředění přípravku je 1:1000.
V případě nízkých teplot od -15 °C zvyšte koncentraci (1:500).

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje
neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání
směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však muže jen právně nezávazně poradit,
zpracování výrobku je nutno poizpusobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže
pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty zpusobené nevhodným použitím výrobku.

Prodejce: 4CLEAN s.r.o. - Hradešínská 1955/28, 101 00 Praha-Vinohrady
tel./fax: +420 487 857 225, email: 4clean@4clean. cz, www.4clean.cz

ZÁRUČNÍ DOBA
Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho
Lzáruční doba 12 měsíců od data vyskladnění.

SKLADOVÁNÍ
Skladovat v těsně uzavřených obalech na místech chráněných
proti dešti, prachu, horku a jiným povětrnostním vlivům. Chránit před vniknutím vody a mechanických nečistot.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list.
Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.
Doplňující info na: www.4clean.cz

