Technická informace

EKOLUBE NITRO JET
Je přísada do motorové nafty, která slouží k výraznému zvýšení cetanového čísla paliva.
Vzhled: čirá bezbarvá kapalina
Vlastnosti a výhody, které Vám přinese Ekolube Nitro Jet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zvyšuje kvalitu motorové nafty
vylepšuje spalování, čímž přispívá ke snížení spotřeby paliva a snížení emisí
zvyšuje cetanové číslo paliva o 5–6 jednotek
citelně zvyšuje výkon motoru
snižuje detonace a tím zvyšuje životnost motoru, výkon. a kilometrový proběh
zabezpečuje tišší, měkčí a kultivovanější chod motoru
snižuje kouřivost motoru a tvorbu sazí
brání tvorbě karbonu a vytváření usazenin, zejména na vstřikovacích tryskách a ventilech
dlouhodobě udržuje v dobrém stavu vstřikovací elementy
šetří palivo, životní prostředí a prodlužuje životnost motoru

Mísící poměr: 1 : 500, balení 160 ml Nitro Jet ošetří 60 - 80 litrů motorové nafty.
Poznámka: odchylné dávkování není na závadu, není však rentabilní.
Aplikace: balení nalít do nádrže těsně před natankováním paliva
Upozornění: Je hořlavinou III. třídy, nehasit vodou, obsahuje látky ohrožující vodu, dráždí oči, pokožku a
dýchací cesty, při práci dodržujte zásady osobní hygieny. Přísada Ekolube Nitro Jet se skladuje v
originálních uzavřených plechových obalech chráněných před nepřízní počasí a přímým slunečním světlem při
teplotách 0 °C až +40 °C, doba skladování 24 měsíců. Prázdné obaly vracejte do specializované sběrny.
Obsah: Ekolube Nitro Jet je dodáván v plechových obalech pro přímou aplikaci do nádrže o obsahu
160 ml.
(160 ml balení postačí pro ošetření nádrže o obsahu v průměru 60 - 80 litrů)
Fyzikálně chemické a bezpečnostní údaje:
Název
Zápach
Hustota při 20 °C kg/m3
Bod tuhnutí °C
Bod vzplanutí P. M. °C
Kinematická viskozita při 20 °C mm2/s
Bod hoření °C
Teplota vznícení °C
Tlak par při 20 °C
Číslo kyselosti, mg KOH/g
Rozpustnost v
Rozpustnost ve vodě při 20 °C % obj.
Další informace viz. BL.
Výrobce: Ekolube s.r.o. Pražákova 10, 619 00 Brno
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