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PRO-LINE SUPER PŘÍSADA DO NAFTY 
Pro-Line Super Diesel Additiv 

POPIS Pro-Line SUPER přísada do nafty obsahuje kombinované účinné látky, které mají 
výborné čisticí, rozpouštěcí a ochranné vlastnosti. Zároveň zvyšuje cetanové číslo 
nafty. Přísada je přizpůsobena nejnovějším pohonným hmotám (nafty s nízkým 
obsahem síry a příměsí bionafty). Obsažený Lubricity Improver dodává naftě s níz-
kým obsahem síry dostatečnou mazací schopnost. Zvýšení vznětlivosti nafty zlep-
šuje její spalování a snižuje tvorbu škodlivých emisí. Vysoký obsah antikorozních 
látek spolehlivě chrání celý palivový systém před rzí a vznikem koroze. Díky vý-
borným čisticím účinkům Pro-Line SUPER přísady do nafty zůstávají všechny sou-
částky systému čisté, usazeniny jsou odstraněné a výkon motoru zůstává na své 
vysoké a konstantní úrovni. 

VLASTNOSTI - chrání součástky vstřikovacího systému před opotřebením 
- zabraňuje drahým opravám 
- výtečný čisticí účinek 
- zvyšuje mazací schopnost nafty 
- výborná ochrana proti korozi 
- zvyšuje cetanové číslo nafty 
- testováno v motorech s katalyzátory výfukových plynů 
- zabraňuje vzniku usazenin 
- zabraňuje zadírání jehel trysek a jejich zapečení karbonem 
- zajišťuje optimální spalování nafty 
- vysoká účinnost 
- zajišťuje trvale vysoký výkon motoru 
- odolná vůči oxidaci 

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

 Třída nebezpečnosti hořlavé kapaliny : III   ČSN 65 0201 
 Bod vzplanutí : +63 °C 
 Bod tuhnutí : -36 °C 
 Forma : kapalina 
 Zápach : charakteristický 

OBLAST POUŽITÍ  Přísada do pohonných hmot pro všechny dieselové motory včetně typů se vstřiko-
vacími systémy typu „čerpadlo-tryska“ (P/D) a „Common-Rail“. Také se hodí pro 
použití ve stacionárních dieselových motorech. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Pro-Line SUPER přísada se přidává do nafty buď po opravách palivového sys-
tému, nebo při pravidelných prohlídkách palivového systému vozidla. Rovněž se 
může přidávat preventivně do nafty po ujetí každých 2000 km, případně u užitko-
vých vozidel při každém druhém tankování nafty. Ke smíchání s naftou dojde sa-
movolně. Obsah dózy 1 l stačí na 300 litrů nafty (dávkování v poměru 1:300). Pro-
Line SUPER přísada je vhodná také pro ochranu motorů před vznikem koroze při 
jejich dlouhodobém odstavení z provozu. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l  plechová dóza Obj. č. 2801 GB-DK-FIN-N-S 
 1 l  plechová dóza Obj. č. 5176 D-GB-I-E-P 
 1 l  plechová dóza Obj. č. 21690 PL-H-RO-TR 

PRODUKTOVÁ INFORMACE 


