Λύση

στα προβλήματα

Η διαφορετική σύνθεση του βιοντίζελ, σε σύγκριση με το
συμβατικό ντίζελ, προκαλεί διάφορα προβλήματα στον
κινητήρα.

Η Λύση
Το πρόσθετο BioDiesel Additiv της LIQUI MOLY, έχει σχεδιαστεί
ειδικά για την επίλυση αυτών των προβλημάτων.
Καθώς το καύσιµο δεν υφίσταται ποτέ
πλήρη καύση, µε το πέρασµα του χρόνου σχηματίζονται αναπόφευκτα επικαθήσεις στο εσωτερικό του κινητήρα,
οι οποίες αποτελούνται από υπολείμματα καύσης και καυσίµου. Οι επικαθήσεις στα ακροφύσια ψεκασµού
παρεµποδίζουν την καλή ανάµιξη
καυσίµου-αέρα. Έτσι, η καύση γίνεται
ακόμη πιο ατελής και ο σχηματισμός
επιπλέον επικαθήσεων επιταχύνεται.
Αυτό συμβαίνει µε το συμβατικό ντίζελ και δεν διαφέρει µε το βιοντίζελ ή
το ντίζελ που περιέχει βιοντίζελ.
Λόγω της πλήρως διαφορετικής χηµικής σύνθεσής του βιοντίζελ ή του
πετρελαίου που περιέχει βιοντίζελ,
τα συνήθη πρόσθετα ντίζελ είναι αναποτελεσµατικά. Για το λόγο αυτό, η
LIQUI MOLY ανέπτυξε το Bio Diesel
Additiv, το οποίο είναι ειδικά σχεδιασµένο για την αντιµετώπιση τέτοιων
επικαθίσεων. Διατηρεί τα ακροφύσια
ψεκασµού καθαρά και παρεµποδίζει

το κόλληµα των βελονών των µπεκ.
Επιπλέον, προστατεύει από τη διάβρωση και σταθεροποιεί το βιοντίζελ
και για το λόγο αυτό είναι κατάλληλο
για τη «συντήρηση» των κινητήρων
αλλά και του καυσίµου βιοντίζελ που
βρίσκεται στο ρεζερβουάρ για οχήματα
που παραµένουν εκτός λειτουργίας.
Το πρόσθετο LIQUI MOLY Bio Diesel
Additiv είναι συµβατό µε όλους τους
σύγχρονους οξειδωτικούς καταλύτες.
Η εφαρμογή είναι πολύ απλή. Προστίθεται απλά πριν από το γέµισµα του
καυσίµου στη δεξαμενή. Αναλογία
μείξης 1:280 (250ml για 70 λίτρα
καυσίµου). Η δράση του διαρκεί για
περίπου 2.000 χιλιόμετρα.
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί µε
συμβατικό ντίζελ που περιέχει υψηλό
ποσοστό βιοντίζελ.
Διατίθεται σε συσκευασίες:
LM 3725 - 250ml, LM 1812/3726 - 1L,
LM 3730 - 205L.

προστατεύει από οξείδωση,
σταθεροποιεί τα βιοκαύσιμα,
μειώνει την κατανάλωση,
κρατάει τα μπεκ καθαρά,
εμποδίζει το κόλλημα των
βελονών των μπεκ,
βελτιώνει & εξομαλύνει την
καύση,
μειώνει την ειδική κατανάλωστη
του κινητήρα,
κατάλληλο για όλους τους
σύγχρονους κινητήρες με
καταλύτες
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SUPER DIESEL
ADDITIVE
z Aυξάνει την απόδοση του κινητήρα
z Mειώνει το κροτάλισμα
z Kάνει τον κινητήρα πιο ήσυχο στην λειτουργία
z Γρήγορη και εύκολη εκκίνηση του κινητήρα
z Αυξάνει την αποδοτικότητα της καύσης
z Προστατεύει από την οξείδωση το σύστημα
ψεκασμού

z Προστατεύει την αντλία ψεκασμού
z Διατίθεται σε συσκευασίες: LM 1806 - 300ml,
LM 5140 - 5L, LM 5146 - 205L
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