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PŘÍSADA DO BENZINU HYBRIDŮ 
Hybrid Additive 

POPIS Speciálně vyvinutá přísada do benzinu moderních hybridních motorů. Má výborný 
čisticí účinek přizpůsobený na tuto motorovou technologii. Odstraňuje usazeniny 
a chrání před korozí. Stabilizuje benzin a chrání ho před stárnutím a oxidací. Hyb-
ridní vozidla se vyznačují nízkou spotřebou pohonných hmot a částečným provo-
zem v čistě elektrickém režimu. To má za následek, že benzinový motor je často 
provozován ve studeném stavu a rovněž se často startuje a vypíná. Proto zůstávají 
pohonné hmoty v nádrži poměrně dlouho. 

VLASTNOSTI - optimální odolnost proti stárnutí 
 - dobrá ochrana před korozí 

- zabraňuje vzniku usazenin 
- úspora pohonných hmot 
- stabilizuje pohonné hmoty při dlouhé době používání 
- pro nepřímé vstřikování do sacího potrubí i pro přímé vstřikování do válců 
- čistí vstřikovací systém a spalovací prostory 
- snižuje emise znečišťujících látek 
- snižuje obsah CO2 ve výfukových plynech 

TECHNICKÁ DATA Báze : účinné látky, nosná kapalina 
 Barva / vzhled : světle žlutá 

Hustota při +15 °C : 0,804  g/cm3 
Bod vzplanutí : +63 °C 
Třída nebezpečnosti hořlavé kapaliny : III   ČSN 65 0201 

 Viskozita při +40 °C : < 7  mm2/s 
Forma : kapalina 
Zápach : charakteristický 

OBLAST POUŽITÍ  Pro benzinové motory všech hybridních vozidel. Pro přímé přidání do palivové ná-
drže vozidla. 250 ml přísady je určeno až pro 75 l benzinu (dávkování je 1:300). 

ZPŮSOB POUŽITÍ  Přidávat do pohonných hmot při každém tankování. Obsah dózy vystačí pro 75 
litrů benzinu. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 250 ml  plechová dóza Obj. č. 1001 D-GB-I-E-P 
 250 ml  plechová dóza Obj. č. 20978 GB-DK-FIN-N-S 
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