
 

ERC Protect (41-1835) 
 

  

 Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
 Φυσική κατάσταση:   Ελαφρός θολό υγρό 
 Χρώμα:  Κίτρινο-καφέ 
 Πυκνότητα:   0,94 g/cm³ 

 

Συστατικά: 
Συνδυασμός προσθέτων απόδοσης diesel (απορρυπαντικά, σταθεροποιητές, αντιοξειδωτικά, βιοκτόνα, ενισχυτικά, 
μειωτήρες διάβρωση και αντι-αφριστικά πρόσθετα) σε αποστάγματα πετρελαίου. Το μίγμα είναι συμβατό με όλα τα 
συνηθισμένα πρόσθετα diesel των διυλιστηρίων. 

 

Περιγραφή: 
Πρόσθετα απόδοσης για την καύση του diesel σε πετρελαιοκινητήρες. Η συμμόρφωση κατά DIN- των καυσίμων διατηρείται. 
Πληροί τις απαιτήσεις του "World-Wide Fuel Charter» (WWFC) και της διεθνούς πετρελαϊκής βιομηχανίας. 

 

Εφαρμογή: 
Για την τακτική χρήση ελαφρών και βαρέων κινητήρων (Light-Duty und Heavy-Duty Motoren), για τη βελτίωση της 
απόδοσης και των λειτουργικών επιδόσεων, καθώς και την αύξηση της διάρκειας ζωής των μονάδων. 

 

Χαρακτηριστικά του προϊόντος: 

• Βελτίωση της συμπεριφορά εκκίνησης, ειδικά μετά από εποχική διακοπή λειτουργίας (πιο ήσυχη λειτουργία του κινητήρα).  

• Συνεχής και ήπιος καθαρισμός του συστήματος πετρελαίου και των μπεκ. 

• Προστασία έναντι της μικροβιακής προσβολής. 

• Αύξηση της απόδοσης. 

• Μείωση της διάβρωσης και της φθοράς. 

• Προστασία του περιβάλλοντος μέσω καθαρής καύσης. 

• Βελτίωση της θερμικής σταθερότητας και της αποθήκευσης. 

• Μείωση του αφρισμού του πετρελαίου. 

• Καύση χωρίς τέφρα.. 
   

Οδηγίες χρήσης: 
Χρήση πριν ή μετά το γέμισμα του ρεζερβουάρ (δώστε προσοχή στην ομοιόμορφη ανάμειξη του) 

Συνιστώμενη δοσολογία: 1:2000 

 

Αποθήκευση: 
Να φυλάσσεται σε στεγνό χώρο, οι χρησιμοποιημένες συσκευασίες να σφραγίζονται καλά. 
Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση σε παγετό. 
Ανθεκτικότητα: χωρίς παγετό σε σφραγισμένη αρχική συσκευασία τουλάχιστον 3 χρόνια. 

 

Οδηγίες ασφαλείας: 
Δείτε στο δελτίο ασφαλείας ERC-Protect 41-1835. 

 
Πληροφορίες χρήστη: 
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν αντιστοιχούν στη καλύτερη δυνατή γνώση και τις διαθέσιμες πληροφορίες των 
πορισμάτων μας. Οι δεδομένες πληροφορίες δίνουν υποδείξεις και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εγγύηση. 
Δεδομένου ότι η εφαρμογή είναι εκτός του ελέγχου μας, δεν υπάρχει ευθύνη του παραγωγού που μπορεί να προέρχεται 
από το περιεχόμενο του παρόντος δελτίου δεδομένων για αυτό το προϊόν όταν αυτό χρησιμοποιείται με άλλα υλικά ή σε 
άλλες δραστηριότητες, εκτός αν αναφέρονται στο κείμενο. 
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