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PRO-LINE SUPER PŘÍSADA DO NAFTY K 
Pro-Line Super Diesel Additiv K 

POPIS Kombinace účinných látek s výbornými čisticími, rozpouštěcími a ochrannými 
vlastnostmi. Zvyšuje cetanové číslo nafty. Přísada je přizpůsobena současným 
moderním pohonným hmotám (nafty s nízkým obsahem síry a s podílem bioslo-
žek). Obsažený Lubricity Improver (zlepšovatel mazání) dodává naftě s nízkým 
obsahem síry dostatečnou mazací schopnost. Vlivem zvýšení vznětlivosti nafty se 
zlepšuje její spalování. Tím se snižují emise škodlivých látek ve výfukových ply-
nech. Vysoký podíl antikorozních přísad spolehlivě chrání celý palivový systém 
před vznikem rzi a koroze. Vlivem vynikajícího čisticího účinku zůstávají součástky 
čisté, zabraňuje se ukládání usazenin a výkon motoru zůstává trvale na vysoké 
úrovni. 

VLASTNOSTI - výborný čisticí účinek 
- udržuje palivový systém čistý 
- zabraňuje zadírání jehel trysek a jejich zapečení karbonem 
- zabraňuje vzniku usazenin 
- udržuje výkon motoru trvale na vysoké úrovni 
- zvyšuje cetanové číslo nafty 
- zaručuje optimální spalování nafty 
- výborně chrání před korozí 
- chrání součástky vstřikovacího systému před opotřebením 
- vysoká hospodárnost 
- odstraňuje nákladné opravy 
- testováno v motorech s filtry pevných částic a katalyzátory 

TECHNICKÁ DATA Báze : kombinace aditiv v nosné kapalině 
Barva / vzhled : žlutohnědá 

 Hustota při +15 °C : 0,87 g/cm3 

 Třída nebezpečnosti hořlavé kapaliny : III   ČSN 65 0201 
 Bod vzplanutí : +63 °C 
 Bod tuhnutí : -36 °C 

OBLAST POUŽITÍ  Přísada do nafty pro všechny dieselové motory, včetně vstřikovacích systémů čer-
padlo-tryska a Common-Rail. Hodí se také pro použití ve stacionárních diesela-
gregátech. Umožňuje použití topných olejů ve stacionárních motorech. Přísada 
byla testovaná v motorech přeplňovaných turbodmychadly. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Pro přímé přidávání do nafty v nádrži vozidla. Pro-Line Super přísada do nafty K je 
plně kompatibilní se všemi běžnými naftami a bionaftami. 1 l přísady stačí na 500 
litrů nafty (dávkování 1:500). Ke smíchání s naftou dojde samovolně. Vynikající 
pro trvalé používání při každém tankování. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 20 l  plastový kanystr Obj. č. 2336 D-GB 
 200 l plechový sud Obj. č. 20962 D-GB 
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