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ANTIBAKTERIÁLNÍ PŘÍSADA DO NAFTY 
Anti-Bakterien-Diesel-Additiv 

POPIS Přísada obsahuje vysoce účinné biocidní látky se širokým spektrem účinku proti 
bakteriím, kvasinkám a plísním. 
Biocidní přípravek používejte bezpečným způsobem. Před použitím si vždy 
přečtěte návod k použití a informace o výrobku. 

VLASTNOSTI - působí preventivně proti tvorbě bakterií 
 - dezinfikuje již napadené nádržní systémy 
 - udržuje vstřikovací trysky čisté 
 - snižuje emise škodlivých látek 

- zlepšuje mazací vlastnosti nafty 
- zabraňuje nákladným opravám 

TECHNICKÁ DATA Báze : biocidní látky, povrchově aktivní látky 
a zvyšovač cetanového čísla 

 Barva : hnědá, čirá 
Hustota při +15 °C : 0,905 g/cm3 
Viskozita při +40 °C : < 7 mm2/s 
Bod vzplanutí : +63 °C 

 Třída nebezpečnosti hořlavé kapaliny : III ČSN 65 0201 
 Minimální trvanlivost v originálním 
 uzavřeném obalu : 5 let 
 Zápach : charakteristický 
 Forma : kapalina 

OBLAST POUŽITÍ  Pro preventivní použití u dlouho odstavených nebo málo používaných dieselových 
motorů vozidel a strojů, jako jsou např. stavební stroje, užitková vozidla, obytná 
vozidla, osobní vozidla a také u skladových nádrží. Rovněž vhodné pro dezinfekci 
již napadených nádrží. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Dávkování 1:1000. Odměrka (součást šroubového uzávěru) o obsahu 25 ml stačí 
pro 25 l nafty. Pro preventivní použití a přidat přísadu do nádrže v odpovídajícím 
množství dle dávkovacího poměru. Při silném napadení bakteriemi a plísněmi 
včetně ucpání filtrů použít nárazovou dávku v poměru 1:200. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 125 ml plechová dóza Obj. č. 21721 D 
 1 l plechová dóza Obj. č. 2368 GB-DK-FIN-N-S 
 1 l plechová dóza Obj. č. 21317 D-GB-F-I-E-GR 
 1 l plechová dóza Obj. č. 21642 D-E-P 
 5 l plastový kanystr Obj. č. 21318 D-GB-E 
 60 l plechový sud Obj. č. 21319 D-GB 
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