
Diesel Plus Winter Power 1:500 
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ 

 
...ισχυρό βελτιωτικό πρόσθετο πετρελαίου 

με πολλές δυνατότητες (αντιπαγωτικό).  
    

με αντιπαγωτική προστασία για χρήση το χειμώνα όλες, βελτιώνει τον αριθμό 
κετανίου και σταθεροποιεί το καύσιμο. Βελτιώνει την κατανάλωση, μειώνει τις 

εκπομπές ρύπων.  

Η επίδραση 
Η κυμαινόμενα ποιότητα του καυσίμου επηρεάζει την απόδοση 
του κινητήρα και την κατανάλωση. 
Οι καταθέσεις στα μπεκ αυξάνουν την κατανάλωση των καυσί-
μων. Η υψηλή πίεση των σύγχρονων αντλιών ψεκασμού πετρε-
λαίου απαιτούν αυξημένη λιπαντική ικανότητα του καυσίμου.  
Το πετρέλαιο περιέχει παραφίνη που δημιουργεί σε χαμηλές θερ-
μοκρασίες κρυστάλλους με αποτέλεσμα το βούλωμα των φίλτρων 
και του συστήματος τροφοδοσίας. 
ERC Diesel plus 1:500 βελτιώνει τα χαρακτηριστικά ανάφλεξης 
(αύξηση αριθμού κετανίων),καθαρίζει και διατηρεί τα μπέκ καθα-
ρά, βελτιώνει τις λιπαντικές ιδιότητες του πετρελαίου και παρέχει 
έτσι την βέλτιστη προστασία κατά την φθοράς.  
Περιλαμβάνει ένα πακέτο πρόσθετων για την αντοχή στην οξείδωση. 
 
Το αποτέλεσμα 
Περιέχει αντιπαγωτικά πρόσθετα που αποτρέπουν την αύξηση και την δημιουργία μεγά-
λων κρυστάλλων παραφίνης, για την ασφαλή λειτουργία τον χειμώνα. Για τακτική χρήση 
το φθινόπωρο και τον χειμώνα (χρήση πριν το πετρέλαιο αρχίζει να πήζει περίπου στους 
0°C) πριν από κάθε γέμισμα του ρεζερβουάρ, σχεδιασμένο για χρήση σε όλους τους πε-
τρελαιοκινητήρες. 

Τα πλεονεκτήματα με μια ματιά  
 
► Διατηρεί τους κρυστάλλους παραφίνης μικρούς και ικανούς να διαπεράσουν το φίλτρο.  
► Ενισχυτικό κετανίων. Εύκολη εκκίνηση σε χαμηλές θερμοκρασίες, αυξάνει την ισχύ του   
     κινητήρα. 
► Βελτιώνει τις λιπαντικές ικανότητες του καυσίμου και δρα κατά της φθοράς. 
► Καθαρίζει και διατηρεί καθαρό το κύκλωμα καυσίμου και τους εγχυτήρες ψεκασμού. 
► Μειώνει την κατανάλωση καυσίμων και δημιουργεί ιδανική καθαρή καύση και μείωση   
    των εκπομπών ρύπων. 
► Προστατεύει από την διάβρωση το ρεζερβουάρ, το σύστημα παροχής καυσίμου και το   
     χώρο καύσης στο εσωτερικό του κινητήρα. 

Εφαρμογή 
Για τακτική χρήση το φθινόπωρο και τον χειμώνα πριν από κάθε γέμισμα του ρεζερβου-
άρ,(χρήση πριν το πετρέλαιο αρχίζει να πήζει περίπου στους 0°C)  
Το 1Ltr αρκεί για 500 λίτρα πετρελαίου. 
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