NOVINKA

MADE IN GERMANY

dieselový palivový systém

SIBÍRSKA ZIMA

Pri extrémne nízkych teplotách
motor ne tartuje?

DIESEL V ZIME

Pri extrémne nízkych teplotách mení
dieselové palivo svoj fyzický stav. Z
tekutiny sa stáva pevná látka, za ínajú sa
vytvára malé kry táliky parafínu (vosku),
ktoré upchávajú palivový filter. To sa stane
s letným dieselovým palivom u vtedy,
ke teploty klesnú mierne pod 0°C.
Výsledok: Motor ne tartuje, preto e nemá
potrebný prísun paliva, ktoré je zhustnuté
- sparafinované.
Pri tankovaní zimnej nafty by ste mali by
chránený do teploty -18°C. Av ak ka dý
al í stupe do mínusu rozhodne o tom, i
va e auto na tartuje alebo skon íte v
najbli om servise.
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P2023 DAF
Diesel Anti Freeze

o je Diesel Anti Freeze (DAF)?
Diesel Anti Freeze je peciálne vyvinutá
ochrana systému, ktorá zabezpe uje lep í
prietok nafty. DAF zabra uje tvorbe
parafínových kry tálov, ktoré sa vytvárajú pri
nízkych teplotách. Posúva tak bod tuhnutia
nafty a zabráni upchatiu palivového filtra.

Pre o by ste mali pou íva DAF?
DAF Vám priná a mnoho výhod hlavne v zimnom období:
Malé praktické balenie, na 50-80l nafty
v aka vysokej koncentrácie aditív.
Zlep uje tekutos nafty, tým predchádza k
zaneseniu palivového filtra
Zlep uje chovanie motora pri studených
tartoch
Zais uje optimálne mazanie v etkých
pohyblivých astí dieselového systému
Vhodný pre v etky dieselové motory aj pre
systémy Common Rail
Zni uje hodnotu CFPP a o -13°C (zimná
nafta ma odolnos do -20 °C, s produktom
DAF a do -33 °C).
Vhodný pre v etky dieselové palivá(letná,
zimná, bio nafta s podielom max. 10%)
Vhodná aj pre vozidlách s katalyzátorom,
DPF filtrom a turbom.

Kde sa pou íva DAF?
Ur ený pre v etky dieselové palivá, vhodný aj
pre LKW, vozidlá a stroje pou ívané v
po nohospodárstve a stavebníctve.
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AKO POU ÍVA DAF?
DÔLE ITÉ: Pri tankovaní pridajte do palivovej nádr e
dieselového automobilu. Pridávajte pri teplotách nad 0°C
(odporú a sa cca 5°C). 75 ml DAF posta uje na 50-80l
nafty. DAF je mie ate ný v pomere 1:1000
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POZNÁMKA: Uchovávajte mimo mrazu ( nad 0°C). DAF pri
nízkych teplotách tuhne, av ak nemá to vplyv na kvalitu
produktu. Pred aplikáciou DAF skladujte pri izbovej teplote.
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