
 
 
 
 

 
 

    
aditivum do motorové naftyaditivum do motorové naftyaditivum do motorové naftyaditivum do motorové nafty    

    
� zlepšuje starzlepšuje starzlepšuje starzlepšuje startytytyty    pod bodem mrazupod bodem mrazupod bodem mrazupod bodem mrazu    
� zvyšuje cetanové číslozvyšuje cetanové číslozvyšuje cetanové číslozvyšuje cetanové číslo    
� odlučuje vodu vodlučuje vodu vodlučuje vodu vodlučuje vodu v    celém palivovém systémucelém palivovém systémucelém palivovém systémucelém palivovém systému    
� snižuje provozní náklady při pravidelném použitísnižuje provozní náklady při pravidelném použitísnižuje provozní náklady při pravidelném použitísnižuje provozní náklady při pravidelném použití    
� vynikající prevence proti tuhnutí vynikající prevence proti tuhnutí vynikající prevence proti tuhnutí vynikající prevence proti tuhnutí a gelovatění motorové a gelovatění motorové a gelovatění motorové a gelovatění motorové nafty až do nafty až do nafty až do nafty až do ----    40°C40°C40°C40°C    
� dávkování 1: 1200dávkování 1: 1200dávkování 1: 1200dávkování 1: 1200    

    
POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:        
ADITDIESEL ADITDIESEL ADITDIESEL ADITDIESEL je aditivum do motorové nafty, které zlepšuje provozní pohotovost vozidla. Určeno 
pro všechny typy vznětových motorů.  
 
POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
ADITDIESELADITDIESELADITDIESELADITDIESEL    preventivně chrání před srážením a tuhnutím nafty v zimním období všechny typy 
naftových pohonů v osobní, nákladní i kolejové dopravě. Odlučuje vodu a zlepšuje starty pod 
bodem mrazu až do -40°C. Přidáním do paliva docílíte zvýšení cetanového čísla a při pravidelném 
používání dosáhnete snížení provozních nákladů. Díky neutralizaci kyseliny sírové zabráníte vzniku 
koroze. 
    
NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
ADITDIESELADITDIESELADITDIESELADITDIESEL dávkujeme v poměru 1:1200, nejlépe před doplněním paliva. Vhodný také do 
nadzemních i podzemních nádrží. 
    
Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vvvv    bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním 
listu a na etiketě. listu a na etiketě. listu a na etiketě. listu a na etiketě.     
    
TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:    
                    Typ:    aditivum do nafty    
                     Vzhled:   nažloutlá kapalina    
                    Bod vzplanutí:  42°C 
     Hustota:  > 0,78 kg/cm3 při 15°C 
 
BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:  1l, 5l, 20l  (obj. č. 105001, 105005, 105020) 
    
JEN PRO PRŮMYSLJEN PRO PRŮMYSLJEN PRO PRŮMYSLJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍOVÉ VYUŽITÍOVÉ VYUŽITÍOVÉ VYUŽITÍ    
Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a 
nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití 
výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní 
odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro 
průmyslové použití. 
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aditivum do motorové naftyaditivum do motorové naftyaditivum do motorové naftyaditivum do motorové nafty    

    
� zlepšuje starty pod bodem mrazuzlepšuje starty pod bodem mrazuzlepšuje starty pod bodem mrazuzlepšuje starty pod bodem mrazu    
� zvyšuje cetanové číslozvyšuje cetanové číslozvyšuje cetanové číslozvyšuje cetanové číslo    
� odlučuje vodu vodlučuje vodu vodlučuje vodu vodlučuje vodu v    celém palivovém systémucelém palivovém systémucelém palivovém systémucelém palivovém systému    
� snižuje provozní náklady při pravidelném použitísnižuje provozní náklady při pravidelném použitísnižuje provozní náklady při pravidelném použitísnižuje provozní náklady při pravidelném použití    
� vynikající prevence proti tuhnuvynikající prevence proti tuhnuvynikající prevence proti tuhnuvynikající prevence proti tuhnutí a gelovatění motorové nafty až do tí a gelovatění motorové nafty až do tí a gelovatění motorové nafty až do tí a gelovatění motorové nafty až do ----    40°C40°C40°C40°C    
� dávkování 1: 1200dávkování 1: 1200dávkování 1: 1200dávkování 1: 1200    

    
POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:        
ADITDIESEL ADITDIESEL ADITDIESEL ADITDIESEL je aditivum do motorové nafty, které zlepšuje provozní pohotovost vozidla. Určeno 
pro všechny typy vznětových motorů.  
 
POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
ADITDIESEL ADITDIESEL ADITDIESEL ADITDIESEL preventivně chrání před srážením a tuhnutím nafty v zimním období všechny typy 
naftových pohonů v osobní, nákladní i kolejové dopravě. Odlučuje vodu a zlepšuje starty pod 
bodem mrazu až do -40°C. Přidáním do paliva docílíte zvýšení cetanového čísla a při pravidelném 
používání dosáhnete snížení provozních nákladů. Díky neutralizaci kyseliny sírové zabráníte vzniku 
koroze. 
    
NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
ADITDIESELADITDIESELADITDIESELADITDIESEL dávkujeme v poměru 1:1200, nejlépe před doplněním paliva. Vhodný také do 
nadzemních i podzemních nádrží. 
    
Všechny údaje o první pomoci a ochrVšechny údaje o první pomoci a ochrVšechny údaje o první pomoci a ochrVšechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vaně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vaně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vaně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v    bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním 
listu a na etiketě. listu a na etiketě. listu a na etiketě. listu a na etiketě.     
    
TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:    
                    Typ:    aditivum do nafty    
                    Vzhled:   nažloutlá kapalina    
                    Bod vzplanutí:  42°C 
     Hustota:  0,78 kg/cm3 při 15°C 
 
BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:  1l, 5l, 20l (obj. č. 105001, 105005, 105020) 
    
JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ    
Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a 
nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití 
výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní 
odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro 
průmyslové použití. 
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