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Aditivo Super Diesel Marinho

Descrição
Combinação de substâncias ativas com propriedades de limpeza e 

dispersão que protegem os componentes e aumentam o índice de 

cetano. Ao aumentar a inflamabilidade, melhora a combustão do 

combustível, o que reduz as emissões. Uma alta proporção de 

aditivos anticorrosão protege todo o sistema de combustível 

efetivamente contra ferrugem e corrosão. Graças ao seu excelente 

efeito de limpeza, os componentes permanecem limpos e os 

sedimentos são removidos. A potência do motor é mantida 

constantemente alta.

Embalagem disponível

Lata de chapa de 500 ml Lata 

de chapa de 1 l

25004

DFIE-GR

25006

DFIE-GR

Propriedades

- aumenta o número de cetano

- mantém o sistema de combustível limpo

- otimiza a potência do motor

- mantém os injetores limpos

- garante menor consumo de combustível

- alta proteção contra desgaste

- evita a formação de escamas

- aumenta a eficiência da lubrificação

- evita a apreensão e resinificação das agulhas injetoras

Nossas informações são baseadas em exames exaustivos e podem 

ser classificadas como confiáveis, porém devem servir apenas 

como referência sem qualquer responsabilidade.

Dados técnicos

Base Additiv-Kombination em

Trägerflüssigkeit /

mistura aditiva no fluido transportador

gelb-braun / amarelado

Castanho

0,87 g / cm³

Cor / Aparência

Densidade a 15 ° C

Classe de perigo de acordo com 

VbF (regulamentos

em líquidos inflamáveis

bles)

Ponto de fogo

Ponto de fluidez

A III

63 ° C

- 36 ° C

Campos de aplicação

Para todos os motores diesel marítimos, incluindo sistemas de 

injeção Common Rail e injetores de bomba. Totalmente compatível 

com todos os combustíveis diesel e biodiesel convencionais.

Inscrição
500 ml são suficientes para 250 l de combustível. Uma dose de 25 

ml do recipiente doseador é suficiente para 12,5 l de combustível.
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