
Technická informace 

EKOLUBE DIESEL ADITIV 
Je zcela komplexní multifunkční přísada do motorové nafty a do topných olejů, která podstatně vylepšuje hoření 
paliva, snižuje bod tuhnutí, kouřivost, opotřebení motoru a palivového systému.  
 
Vzhled: mírně zakalená nazelenalá kapalina 
 
Vlastnosti a výhody, které Vám přinese Ekolube Diesel Aditiv: 

 snížení spotřeby paliva cca o 5-10 %  
 snížení škodlivých exhalací o 15-20 %  
 zvyšuje životnost motoru, výkon. a kilometrový proběh  
 zvyšuje cetanové číslo nafty o 5-6 jednotek 
 zabezpečuje tišší a klidnější chod motoru  
 dekarbonizuje pístní a ventilovou skupinu  
 zabraňuje tvorbě kalů a laků - již usazené odstraňuje  
 maže palivový systém, zejména pohyblivé elementy čerpadel a vstřiků a snižuje jejich opotřebení  
 snižuje bod tuhnutí paliva  
 zlepšuje filtrovatelnost a čerpatelnost paliva za. mrazu o 8-10°C  
 zamezuje rozvrstvení paliva  
 eliminuje vlhkost a vodu v palivu  
 preventivně působí proti korozi a rezivění součástí  
 dlouhodobě udržuje v dobrém stavu vstřikovací elementy  
 zlepšuje studené starty  
 redukuje černý kouř 

Mísící poměr: 1 : 100, balení 450 ml Diesel Aditiv na 50 - 60 litrů motorové nafty nebo na 100 litrů lehkého 
topného oleje. 
 
Poznámka: Odchylné dávkování není na závadu, není však rentabilní. 
 
Aplikace:  Celé balení, těsně před natankováním, nalít pomocí plastového aplikátoru do nádrže. 
 
Upozornění: Je hořlavinou II. třídy, nehasit vodou, obsahuje látky ohrožující vodu, dráždí oči, pokožku a 
dýchací cesty, při práci dodržujte zásady osobní hygieny. Ekolube  Diesel  Aditiv 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  Diesel  Aditiv je dodáván v plechových obalech pro přímou aplikaci do nádrže o obsahu  
450 ml a v PE kanystrech podle přání zákazníka. 
 (450 ml balení postačí pro ošetření nádrže o obsahu v průměru 50 - 60 litrů) 
 
Fyzikálně chemické a bezpečnostní údaje: 

Název Ekolube Diesel Aditiv  
Hustota při 20 °C kg/m3 860
Bod tuhnutí °C min. -35
Bod vzplanutí P. M. °C   25
Kinematická viskozita při 20 °C mm2/s 4,5
Bod hoření °C 36
Bod varu °C 85
Tlak par při 20 °C 0,074
Číslo kyselosti, mg KOH/g inf.0,1
Rozpustnost v benzenu, éteru, etanolu
Rozpustnost ve vodě při 20 °C % obj. 1

Další informace viz. BL.   Výrobce: Ekolube s.r.o. Pražákova 10, 619 00 Brno www.ekolube.cz   


