
Dodavatel v ČR: 
LIQUI MOLY CZ s.r.o. 
Pocoucov 83, 674 01 Třebíč, Česká republika 
M: +420 606 740 127, E: info@liqui-moly.cz 
www.liqui-moly.cz 
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OCHRANA NAFTY MARINE 
Marine Diesel Schutz 

POPIS Účinné řešení proti bakteriím, kvasinkám a plísním. Hodí se pro spolehlivou dlou-
hodobou konzervaci nafty. Díky obsaženým čisticím složkám udržuje tato přísada 
optimální čistotu v celém palivovém systému. Chrání všechny kovové součástky 
před korozí. Posílením cetanového čísla zajišťuje snadné startování motoru při 
opětovném uvedení do provozu a jeho maximální výkon. Chrání před negativními 
účinky vody v palivovém systému. 
Biocidní přípravek používejte bezpečným způsobem. Před použitím si vždy 
přečtěte návod k použití a informace o výrobku. 

VLASTNOSTI - vysoká účinnost 
 - dezinfikuje již napadené nádržní systémy 
 - působí preventivně proti tvorbě bakterií 
 - čistí a udržuje 

- zvyšuje cetanové číslo 
- vynikající ochrana před stárnutím 

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

 Barva / vzhled : 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 a dezinfekci kontaminovaných nádrží na plavidlech a také 
skladových nádrží nafty pro plavidla.  

ZPŮSOB POUŽITÍ Pro již napadené systémy použít nárazovou dávku v poměru 1:200. Odměrka 
(součást šroubového uzávěru) o obsahu 25 ml stačí pro 5 l nafty. Pro preventivní 
použití je dávkování 1:1000, odměrka o obsahu 25 ml stačí pro 25 l nafty. Před 
použitím dózu protřepat. 

 CHZN 4667 

DOSTUPNÁ BALENÍ 500 ml plechová dóza Obj. č. 25000 D-F-I-E-GR 
 500 ml plechová dóza Obj. č. 25001 GB-DK-N-FIN-S-RUS 
 1 l plechová dóza Obj. č. 25002 D-F-I-E-GR 
 1 l plechová dóza Obj. č. 25003 GB-DK-N-FIN-S-RUS 

PRODUKTOVÁ INFORMACE 


