PŘÍSADY DO PALIV
Stručná technická informace
EKOLUBE DIESEL TEX - Přísada do motorové nafty a topných olejů, která podstatně vylepšuje zimní vlastnosti paliva. Zabraňuje
vylučování parafínů v zimním období a ucpávání palivových filtrů. Používá se do motorové nafty v poměru 1 : 500.
Balení: 160ml, příp. dle dohody jako nalévaný.
Poznámka: k výrobku Ekolube Diesel Tex je vydána samostatná technická informace.

EKOLUBE DIESEL ADITIV - Multifunkční přísada do motorové nafty a topných olejů, která podstatně vylepšuje hoření paliva,
snižuje kouřivost a bod tuhnutí a zlepšuje filtrovatelnost až o 8 °C. Dále snižuje opotřebení motoru a palivového systému,
dekarbonizuje ventilovou skupinu a spalovací prostor, váže volnou vodu v nádrži a zabraňuje tvorbě kalů na dně nádrže. Ekolube
Diesel Aditiv se přidává do motorové nafty v poměru cca 1 : 100.
Balení: 450ml, 4 litry kanystr, případně jiné na přání zákazníka.
Poznámka: k výrobku Ekolube Diesel Aditiv je vydána samostatná technická informace.

EKOLUBE NITRO JET – Přísada na zvýšení cetanového čísla motorové nafty o 5 – 6 jednotek. Používá se do motorové nafty v
poměru 1 : 500.
Balení: 160ml na spolehlivé ošetření 60-80 l nafty.

EKOLUBE BENZÍN ADITIV - Multifunkční přísada do všech typů automobilových benzínů, vylepšující spalování paliva, výkon
motoru a čistotu palivového systému, včetně dekarbonizace ventilů a spalovacího prostoru. Dále eliminuje vlhkost a vodu, obsaženou
v palivu, a brání jejímu zamrzání v zimě. Je vhodný pro aplikaci u motorů jak karburátorových, tak se vstřikováním paliva, včetně
motorů s katalyzátory.
Balení: 450ml, pro ošetření 40 – 60 l paliva, mísící poměr 1 : 100, četnost ošetření každých cca 3000km.
Poznámka: k výrobku Ekolube Benzín Aditiv je vydána samostatná technická informace.
ENVIROX™ je aditivum do motorové nafty na bázi nanočástic oxidu céru, který modifikuje profil hoření tak, že je získáno více
užitečného výkonu na jednotku množství paliva. Oxid céru rovněž snižuje teplotu spalování sazí a karbonových úsad ve spalovacím
prostoru, a tím zabezpečuje jejich likvidaci. Snižuje kouřivost a emise, výrazně šetří palivo, životní prostředí, čistí vnitřek motoru od
karbonových úsad a prodlužuje životnost motoru.
Dávkování: koncentrát v plastovém balení 250 ml 1 : 4 000, naředěný přípravek v plechovém balení 160 ml 1 : 500.
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