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PŘÍSADA DO BENZINU SPEED 
Speed Benzin-Zusatz 

POPIS PRODUKTU Přísada do benzinu SPEED je kombinací bezpopelových samomísitelných účin-
ných látek. Je formulovaná podle nejnovějších poznatků z vývoje motorových paliv 
a jejich aditiv. Vyznačuje se výbornými čisticími a materiálově-ochrannými vlast-
nostmi. 

VLASTNOSTI - vhodné pro motory s karburátorem i se vstřikováním 
 - odstraňuje usazené nečistoty 

- vysoká účinnost  
- normalizuje spotřebu benzinu a emise škodlivých látek 
- snižuje riziko k detonačnímu spalování 
- zabraňuje vzniku usazenin v palivovém systému 
- udržuje čistotu v palivovém systému 
- testována v motorech s turbodmychadly a katalyzátory výfukových plynů 
- zvyšuje provozní spolehlivost 
- dobře chrání před korozí 

TECHNICKÁ DATA Báze : kombinace aditiv v nosné kapalině 
Barva / vzhled : světle žlutá, čirá 

 Třída nebezpečnosti hořlavé kapaliny : III   ČSN 65 0201 
 Bod vzplanutí : > +61 °C 

Bod tuhnutí : -45 °C 
 Forma : kapalina 

Zápach : charakteristický 
 Viskozita při +40 °C : < 7 mm2/s 
 Hustota při +15 °C : 0,765 g/cm3 

OBLAST POUŽITÍ  Přísadu je možné úspěšně používat ve všech čtyřtaktních i dvoutaktních spalova-
cích motorech. To platí pro motory motorových vozidel a rovněž pro lodní a prů-
myslové motory. Mimo použití přísady při provozu motorů je možné ji použít pro 
konzervaci motorů při jejich dlouhodobém odstavení z provozu. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Obsah dózy 1 l dostačuje pro 400 l benzinu. 

 Odměrka (součást šroubového uzávěru dózy) o obsahu 25 ml odpovídá množství 
pro 10 l benzinu. Po nalití přísady do nádrže proběhne její smíchání s benzinem 
samovolně. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l  plechová dóza  Obj. č. 5105 D 
 195 l  plechový sud Obj. č. 4054 GB 
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