
Επιχειρήματα 
 
● επεκτείνει τη διάρκεια ζωής του 
πετρελαίου έως και τρεις φορές*.  
 
● καταπολεμά τα βακτήρια, τους 
μύκητες και τα ενζύματα στο πε-
τρέλαιο. 
 
● εμποδίζει τη διάβρωση, αυξάνει 
τη λειτουργική αξιοπιστία και πα-
ρατείνει τη διάρκεια ζωής του κινη-
τήρα. 
 
● διατηρεί τα ακροφύσια, το σύσ-
τημα καυσίμου και το εσωτερικό 
του κινητήρα χωρίς καταθέσεις ε-
ξασφαλίζοντας τη μέγιστη απόδο-
ση. 
 
● βελτιστοποιεί την απόδοση. 

Οι γεννήτριες έκτακτης ανάγκης και οι άλλες βοηθητικές 
μηχανές σπάνια χρειάζεται να τεθούν σε λειτουργία. Τό-
τε ωστόσο είναι που θα πρέπει λειτουργήσουν αξιόπιστα 
κάτω από οποιοσδήποτε συνθήκες. Ένα ακόμη πιο ση-
μαντικό γεγονός είναι ότι το πετρέλαιο που βρίσκεται 
στο ρεζερβουάρ θα πρέπει να διατηρεί την  αρχική ποιό-
τητα και τα μπεκ, η αντλία καυσίμου και το σύστημα θα 
πρέπει να βρίσκονται στη καλύτερη δυνατή κατάσταση. 
Αυτό το εξασφαλίζει το Protect.  
Σταθεροποιητές μειώνουν τη γήρανση του πετρελαίου. 
αυξάνοντας έτσι, την αποθήκευση και η θερμική σταθε-
ρότητά του. Τα Βιοκτόνα αποτρέπουν τη μόλυνση των 
καυσίμων από μικροοργανισμούς όπως βακτήρια, μύκη-
τες και ζύμες. Έτσι τα καύσιμα και τα μηχανήματα παρα-
μένουν άμεσα  λειτουργικά.  
Η καύση βελτιστοποιείται, με αποτέλεσμα η κατανάλω-
ση και οι εκπομπές ρύπων να μειώνονται. Παράλληλα, 
ένα πακέτο απόδοσης διασφαλίζει την βελτιωμένη συμ-
περιφορά εκκίνησης, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του κι-

νητήρα και μια ομαλότερη λειτουργία του κινητήρα. 
Τα πρόσθετα μείωσης του αφρίσματος επιτρέπουν τον 
ταχύτερο ανεφοδιασμό. 
 
Εφαρμογή:  
Για τους κινητήρες πετρελαίου με πολύ μεγάλα διαστή-
ματα παύσης λειτουργίας, όπως γεννήτριες έκτακτης 
ανάγκης και βοηθητικές μηχανές όλων των μεγεθών. 
Επίσης, είναι κατάλληλο για τα καύσιμα πετρελαίου που 
περιέχουν έως και 20% βιοντίζελ, μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί και σε μονάδες που τροφοδοτούνται με πετρέλαιο 
θέρμανσης.  
 

* Το πετρέλαιο διατηρεί την αρχική του ποιότητα για 
περίπου 12 μήνες, η αποθηκευτική ικανότητα με τη 
χρήση του Protect παρατείνετε στους 48 μήνες. 
 
Δοσολογία 
1:2000 
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