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Anti-Bakterial-Diesel Additive
LÝSING

Bakteríueyðandi dísilbætiefni inniheldur mjög virk sótthreinsandi efni sem leysa upp og 
eyða öllum bakteríum í dísileldsneytistönkum og -kerfum. Efnið myndar ekki tærandi eða 
eldfim niðurbrotsefni og hefur verið prófað af helstu vélaframleiðendum heims.

EIGINLEIKAR

-  Mjög víðtækt og öflugt virknisvið
- Kemur í veg fyrir bakteríur
-  Hlutleysir sýrur, myndaðar af örverum
-  Hreinsar eldsneytistanka og kerfi þar sem örverur herja á
-  Hreinsar og smyr innspýtingarventla
-  Dregur úr hávaða og mengun í dísilvélum

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

 Efnagrunnur :  Sótthreinsir, þvottefni og hækkar setan-töluna
 Litur :  Gulleitur, glær
 Þéttleiki við 15°C :  0,901 g/cm³
 Seigja við 40°C :  < 7 mm²/s
 Kveikjumark :  63°C
 Staðall um eldfim efni 
  (Þýskaland) :  A III
 Lágmarks virknitími :  5 ár

NOTAGILDI

Bætiefnið notast sem forvörn í dísilvélum sem eru ekki í notkun í langan tíma í senn, t.d. 
iðnaðarvélum, vöruflutningabifreiðum, húsbílum, fólksflutningabifreiðum o.fl.
Einnig er mælt með vörunni fyrir geymslutanka.

NOTKUN

Skammtastærð 1:1000. 25 ml duga í 25 lítra af dísilolíu. Sem forvörn er æskilegt að setja 
fyrrgreint magn á tankinn áður en hann er fylltur. Ef sérlega mikið er af bakteríum og/eða 
sveppagróðri, er mælt með hlutfallinu 1:200.
Ath: Notið sótthreinsiefni af varúð. Lesið ávallt leiðbeiningar frá framleiðanda fyrir 
notkun.
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VIRKNI

Virkni vörunnar gegn eftirfarandi örverum hefur verið staðfest:
 
Bakteríur
 Alcaligenesfaecalis, enterobactercloacae, escherichiacoli, proteusvulgaris, 
pseudomonasaeruginosa, pseudomonasfluorescens, pseudomonasputida, 
staphylococcusaureus, legionellapneumophila (prEN 13623), proteusmirabilis, 
klebsiellapneumoniae, desulfovibriodesulfuricans.

Sveppagróður
Aspergillusniger, fusariumoxysporum, penicilliumfuniculosum, hormoconisresinae.

Gerlar
 Candidaalbicans, rhodotorulamucilaginosa, saccharomycescerevisiae, candidalipolytica.

PAKKASTÆRÐIR Í BOÐI

 Anti-Bacterial Diesel Additive 1L Part no.  5150  
 60L Part no. 5157  
 205L Part no. 5134 
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Þessar upplýsingar eru byggðar á rannsóknum og eru taldar áreiðanlegar, 
en ekki lagalega bindandi.


