
Tímto bychom Vás chtěli, na základě našich testů a zkušeností, upozornit. Díky velkému množství využití, podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit,
nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek používání našich výrobků v každém jednotlivém případě.
To platí také při uplatnění našich, vzhledem k opatření, nezávazně stávajících technických a obchodních služeb zákazníkům. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy. Za
trvalou kvalitu našich výrobků přebíráme zodpovědnost. Technické změny a další vývoje výrobků zůstávají vyhrazeny.

Technický  list

Aditivum do benzínu
100 OT
300 ml / 2897-371

NORMFEST Petrol Additive je vysoce účinná,
čisticí a ochranná kombinace účinných látek.
Formulováno podle nejnovější technologie
aditivních a palivových technologií; podle
požadavků dnešních motorů. Vhodné pro všechny
systémy vstřikování benzínu.
vhodné pro všechny systémy vstřikování benzínu
čistí vstřikovací systém od zbytků paliva
odstraňuje koksování a usazeniny z rozdělovačů
průtoku, vstřikovacích ventilů, sacích ventilů a
dalších součástí palivového systému
zajišťuje optimální jízdní chování a nízkou spotřebu
paliva přesným měřením vstřikování a atomizací
zaručuje nízkou hladinu znečišťujících látek ve
výfukových plynech
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Pokyny k použití
Použití: 300 ml plechovka vystačí na 60 litrů paliva. NORMFEST Petrol Additive lze přidat do paliva kdykoli, protože
směs je automaticky míchána. Množství paliva by mělo alespoň odpovídat rezervnímu objemu. S touto poznámkou
vám chceme podle našich nejlepších znalostí poradit na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme
přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám
skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití
OT100 čistí vstřikovací systémy od zbytků paliva, odstraňuje karbonizační úsady a usazeniny z rozdělovačů
paliva, vstřikovacích a sacích ventilů a jiných součástí palivového systému. OT100 je účinná u všech vstřikovacích
systémů. OT100 zajišťuje optimální jízdní vlastnosti a nízkou spotřebu paliva díky přesně dávkovanému vstřikování
a rozprašování paliva.

technická data
Forma: kapalina
Kontejner: 300 ml
Barva: nažloutlá
Základ: speciální přísady v nosné kapalině
Hustota při 20 ° C: 0,789 g / cm²
Bod vzplanutí: 41 ° C
Třída nebezpečnosti: VbF A II


