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Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.  
Zpracováno dne 06.08.2019 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – PI 13/22/05/2019. 

STARTOVACÍ ÉTEROVÝ SPREJ 
Start Fix 

POPIS Zajišťuje spolehlivou pomoc při startování v zimě, ve vlhkosti, při mokrých zapalo-
vacích svíčkách a slabém akumulátoru. Startovací éterový sprej obsahuje kombi-
naci lehce zápalných látek, která je vhodná pro použití ve všech benzinových 
a dieselových motorech. Usnadňuje nastartování spalovacích motorů, účinný je 
také při extrémním chladu. Šetří akumulátor a je úsporný při aplikaci. 

VLASTNOSTI - doporučený pro benzinové i dieselové motory 
 - dobrá ochrana proti korozi 
 - zabezpečuje zimní provoz při extrémním chladu 
 - ulehčuje nastartování spalovacích motorů 
 - šetří motor a akumulátor 
  - optimální a hospodárná aplikace 
 - zlepšuje zapalovací proces 

TECHNICKÁ DATA Hustota : 0,61 g/ml 
 Báze : éter, antikorozní přísady 
 Hnací plyn : propan, butan s dusíkem 
 Forma : aerosol, kapalina 
 Barva / vzhled : bez barvy 
 Zápach : po éteru 

OBLAST POUŽITÍ Pro všechny dvou i čtyřtaktní benzinové a dieselové motory. Pomáhá při těžkos-
tech s nastartováním v důsledku vlhkého počasí, mrazu, slabého akumulátoru, zá-
vad v zapalovacím systému nebo vlhkých svíček. Startovací éterový sprej najde 
uplatnění u osobních i nákladních automobilů, autobusů, motocyklů, lodních mo-
torů, stavebních strojů, vysokozdvižných vozíků a jiných polních motorových 
strojů, traktorů, malých obdělávacích strojů, sekaček na trávu, sněžných pluhů, 
motorových pil, čerpadel, všech typů mobilních agregátů pro pohony, kompresi 
vzduchu nebo na výrobu elektřiny apod. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Startovací éterový sprej se nastříká přímo do vzduchového filtru nebo do sacího 
potrubí a okamžitě se startuje. Při startování benzinových motorů se přidá jen tro-
chu plynu, u dieselových motorů se startuje na úplně sešlápnutý plynový pedál 
a bez předehřívání. 

 Poznámka: Startovací éterový sprej obsahuje obzvláště lehce zápalné látky. 
Proto je v průběhu jeho použití zakázáno kouřit. Stejně tak se tento prostředek 
nesmí používat v blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zápalných zdrojů. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 200 ml  aerosolová dóza Obj. č. 1085 D-F-I 
 200 ml  aerosolová dóza Obj. č. 20768 D-GB-E-P 
 200 ml  aerosolová dóza Obj. č. 2991 GB-DK-FIN-N-S 
 200 ml  aerosolová dóza Obj. č. 3902 D-RUS-UA 
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