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PŘÍSADA SUPER DIESEL MARINE 
Marine Super Diesel Additiv 

POPIS Kombinace účinných látek s výbornými čisticími, rozpouštěcími a ochrannými 
vlastnostmi. Zvyšuje cetanové číslo nafty. Vlivem zvýšení vznětlivosti nafty zlep-
šuje spalování palivové směsi a tím snižuje produkci škodlivých emisí. Vysoký ob-
sah antikorozních přísad spolehlivě chrání celý palivový systém před vznikem rzi 
a koroze. Výborný čisticí účinek zaručuje odstranění usazenin a udržuje součástky 
systému čisté. Výkon motoru zůstává trvale na vysoké úrovni. Chrání před nega-
tivními účinky vody v palivovém systému. 

VLASTNOSTI - zvyšuje cetanové číslo nafty 
- zajišťuje čistotu v palivovém systému 
- optimalizuje výkon motoru 
- udržuje v čistotě vstřikovací trysky 
- zaručuje snížení spotřeby nafty 
- vysoká ochrana proti opotřebení 
- zabraňuje vzniku usazenin 
- zvyšuje mazací schopnost nafty 
- zabraňuje zadírání jehel trysek a jejich zapečení karbonem 

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 v lodní dopravě a rovněž pro vstři-
kovací systémy „čerpadlo-tryska“ a „Common Rail“. Přísada je plně kompatibilní 
se všemi běžnými naftami a bionaftami. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Objem 500 ml stačí pro 250 litrů nafty. Jedna odměrka ve víčku dózy o objemu 
25 ml stačí pro 12,5 l nafty.  

DOSTUPNÁ BALENÍ 500 ml plechová dóza Obj. č. 25004 D-F-I-E-GR 
 500 ml plechová dóza Obj. č. 25005 GB-DK-N-FIN-S-RUS 
 1 l plechová dóza Obj. č. 25006 D-F-I-E-GR 
 1 l plechová dóza Obj. č. 25007 GB-DK-N-FIN-S-RUS 
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