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PŘÍSADA DO BIONAFTY 
Bio Diesel Additiv 

POPIS Přísada je kombinací vysoce účinných látek s čisticími, disperzními a materiálově-
ochrannými vlastnostmi. Je určena pro použití v motorové bionaftě a přizpůsobena 
současným motorům a provozním podmínkám. Vlivem zvýšení vznětlivosti nafty 
dochází k jejímu lepšímu spalování při studeném provozu a snižuje se tak obsah 
škodlivin ve výfukových plynech. 

VLASTNOSTI - snižuje spotřebu pohonných hmot 
 - zaručuje optimální spalování 

- zabraňuje zadírání jehel trysek a jejich zapečení karbonem 
- dobře chrání před korozí 
- zaručuje snižování specifické spotřeby paliva 
- testováno v motorech s katalyzátory výfukových plynů 
- stabilizuje bionaftu 
- udržuje vstřikovací trysky čisté 

TECHNICKÁ DATA Báze : kombinace aditiv v nosné kapalině 
Barva / vzhled : světle hnědá, čirá 
Hustota při +15 °C : 0,826 g/cm3 

 Bod vzplanutí : +63 °C 
 Bod tuhnutí : -35  °C 
 Viskozita při +40 °C : < 7 mm2/s 
 Zápach : charakteristický 
 Forma : kapalina 

OBLAST POUŽITÍ  Přísada do bionafty pro všechny dieselové motory, speciálně také pro moderní 
vysokotlaké dieselové motory v osobních i užitkových automobilech, v traktorech, 
stavebních strojích a stacionárních dieselagregátech. Výborně se hodí i pro kon-
zervaci motorů při jejich dlouhodobém odstavení z provozu při extrémních pod-
mínkách. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Pro zvýšení vznětlivosti nafty je nutno přísadu přidávat průběžně. Obsah dózy 250 
ml stačí na 70 litrů nafty. To odpovídá dávkování v poměru 1:280. 

V zájmu udržení čistoty trysek a optimální ochrany před korozí se přísada přidává 
do palivové nádrže dieselových motorových vozidel vždy každých 2.000 km. 

Při dlouhodobém odstavení pro konzervaci motoru přidávat přísadu v množství 
1 % obsahu bionafty v nádrži, tzn. v poměru 1:100. Přitom dodržet předpisy o kon-
zervaci motorů. 

 Přísada se může přidat do bionafty kdykoliv, ke smíchání s bionaftou dojde samo-
volně. Obsah dózy 250 ml stačí maximálně pro 70 litrů bionafty. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 250 ml plechová dóza Obj. č. 3725 D-GB-I-E 
 1 l plechová dóza Obj. č. 1812 D-NL-F-GR-ARAB 
 205 l plechový sud Obj. č. 3730 D-GB 
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