
Diesel Plus 1:1000 - ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  
ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

   
           ….προστατεύει την μικροβιακή ανάπτυξη και σταθεροποιεί το καύσιμο. 
Κατάλληλο για όλες ποιότητες ντίζελ DIN (συμπεριλαμβανομένων βιοντίζελ), 

εξασφαλίζει καθαρά ακροφύσια, καθώς και βελτιστοποίηση της κατανάλωσης.  
Ιδιαίτερη σύσταση για καύσιμα με Bio-Diesel 

Η επίδραση 
Οι κυμαινόμενες ποιότητες καυσίμων επηρεάζουν την απόδοση του κινητή-
ρα και την κατανάλωση καυσίμων. Οι καταθέσεις αιθάλης στους εγχυτήρες 
αυξάνουν την κατανάλωση καυσίμου. Στο πετρέλαιο μπορούν να αναπτυ-
χθούν βακτηρίδια και να οδηγήσουν σε απόφραξη των φίλτρων, δημιουργί-
α λάσπης και διάβρωση. 
 
Το αποτέλεσμα 
Η χρήση του ERC Diesel Additiv σε συνδυασμό με την ποιότητα του πετρε-
λαίου κατά την τυποποίηση DIN αποδίδει αύξηση του αριθμού Κετανίων 
(έως και 3 μονάδες),η αύξηση αυτή βελτιώνει την συμπεριφορά ανάφλεξη. 
Τα υψηλής αποτελεσματικότητας αντιβακτηριδιακά (Biozid) συστατικά ε-
μποδίζουν την ανάπτυξη βακτηρίων και μυκήτων στο πετρέλαιο, 
(κατάλληλο για καύσιμα με Bio-Diesel). 

Τα πλεονεκτήματα με μια ματιά  
► Εύκολη εκκίνηση σε χαμηλές θερμοκρασίες, αύξηση των κετανίων και της 
     απόδοσης του κινητήρα. 
► Αποτελεσματικό κατά των βακτηρίων και μυκήτων στο πετρέλαιο, ειδικότερη 
     σύσταση σε οχήματα εποχικής λειτουργίας. 
► Μειώνει την κατανάλωση καυσίμων. 
► Καθαρίζει και διατηρεί καθαρό το σύστημα καυσίμου και τους εγχυτήρες ψεκασμού. 
► Προστατεύει από την διάβρωση το ρεζερβουάρ, το σύστημα παροχής καυσίμου 
     και το χώρο καύσης στο εσωτερικό στον κινητήρα. 
► Οδηγεί σε μια καθαρή καύση και μείωση των ρύπων (π.χ. αιθάλη, CO, κ.λπ.).  
► Προστατεύει το περιβάλλον και βελτιώνει την απόδοση του κινητήρα.  

Εφαρμογή 
ERC Diesel Plus 1:1000, προσθήκη σε μόνιμη βάση για την πρόληψη αλλά και την κατα-
πολέμηση βακτηρίων και μυκήτων στο πετρέλαιο σε οχήματα τα οποία είναι προσωρινά 
παροπλισμένα όπως π.χ. μηχανήματα έργων, φορτηγά, αυτοκινούμενα, επιβατικά, πυ-
ροσβεστικά κλπ., καθώς και σε αποθηκευτικές δεξαμενές καυσίμου. Μία μεζούρα 25 ml 
επαρκεί για 25 L καυσίμου Diesel. Αναλογία πρόσμιξης 1:1000.  
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Art.Nr.53-0161-04-GR  Χαρτ. 20x200ml 
Art.Nr.53-0165-10-GR  Χαρτ. 12x1000ml Top Professional  
Art.Nr.53-0165-17-GR                          1x10Ltr     Top Professional   
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