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Provozní aditiva – Diesel systém

Verze: SA8/03

ValvolineTM Diesel Cold Flow Improver
Vysoce účinný produkt pro zvýšení průtoku topného oleje a nafty.

Aplikace

Provozní pokyny

Vhodné pro všechny vznětové motory použité ve
vozidlech a v zařízeních. Také u všech nádrží na
topný olej.

U vznětových motorů: Přidejte do nádrže než teplota
poklesne na 0 °C.

Pomáhá zabránit problémům se studeným startem a
při studeném běhu motoru v nízkoteplotních
klimatických podmínkách díky antigelovému účinku.
Při použití Diesel Cold Flow Improver je možné snížit
teplotu, při níž krystaly vosku zablokují filtry (bod
zakalení) a teplotu, při které nafta zamrzne (bod
tuhnutí). Nicméně takto nelze řešit problémy s
produkty v nádržích, které již vykazují znaky
vločkování parafinu.

Při topném oleji: Přidejte do nádrže před dosažením
limitu 0 ° C.
Dávkování:
Zlepšuje ochranu proti chladu snížením bodu tuhnutí
dle níže uvedené tabulky*:
1 lahev (300 ml) : 300 L nafty
1 lahev (300 ml) : 150 L nafty
1 lahev (300 ml) : 60 L nafty

- 3 °C
- 6 °C
- 12 °C

* Skutečná ochrana a průměrné snížení bodu tuhnutí nafty
závisí na kvalitě motorové nafty

Poznámka:
Pro dosažení optimálního smíchání přidejte
Valvoline Diesel Cold Flow Improver do nádrže před
naplněním nádrže u čerpací stanice. Vhodné pro
letní a zimní naftu.

Vlastnosti a přínosy
Optimální provoz motoru za studena
Udržuje použitelnost motorové nafty a topného oleje
během nízkých teplot. Diesel Cold Flow Improver
snižuje tendenci gelování a tím zlepšuje průtok paliva.
Ideální řešení pro zabránění problémů při přechodu
provozu z letní na zimní naftu. Zabraňuje houstnutí
motorové nafty a blokování palivových cest a filtrů.
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Lepší spalování
Zvyšuje cetanové číslo pro zvýšení spalování
naftového motoru.
Snadná aplikace
Použití jednoduše přidáním do nádrže s motorovou
naftou. Nevyžadují se žádné speciální nástroje nebo
vybavení.
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Držíme svět v pohybu již od roku 1866™
Valvoline je předním prodejcem, distributorem a
výrobcem kvalitních značkových automobilových a
průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více než
100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují
automobilová maziva, převodové kapaliny, převodové
oleje, hydraulická maziva, automobilovou chemii,
speciální výrobky, mazací tuky a produkty pro chladicí
systémy.
Více informací o produktech, programech a službách
Valvoline naleznete na:
www.valvolineeurope.com

Typické vlastnosti
Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné
produkce. Přestože je výroba v souladu se
specifikacemi Valvoline™, mohou se v budoucnu
objevit odchylky od těchto charakteristik.

Diesel Cold Flow Improver
Vzhled
Měrná hustota při 20°C
Bod vzplanutí °C

Světle žlutá
0,776
12

Tyto informace se vztahují pouze na produkty
vyrobené v následující lokalitě (lokalitách): Evropa

Zdraví a bezpečnost
Není pravděpodobné, že by tento výrobek
představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo
bezpečnost, pokud je správně používán ve vhodné
aplikaci a jsou dodržovány bezpečnostní a
zdravotní normy. Bezpečnostní list (SDS) je k
dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře
prodejce nebo informativně na internetu
http://msds.valvoline.com

Chraňte životní prostředí
Odevzdejte použitý olej do autorizovaného
sběrného místa. Dodržujte místní předpisy.
Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody.

Skladování
Doporučujeme ukládat produkt v krytém prostoru.
Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou a skladujte ji
na chladném, suchém a dobře větraném místě.
Produkt skladujte ve vnitřních prostorách a
nevystavujte ho přímým slunečním paprskům,
vysokým teplotám nebo mrazu.

Nahrazuje: SA8/02
Tr-IBS

™ Obchodní značka společnosti Valvoline, registrované v různých zemích © 2017
Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápany jako záruka,
výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani jako prohlášení výslovné či předpokládané, za které Ellis
Enterprises B.V. a jeho pobočky přebírají právní odpovědnost.

Stránka 2 ze 2

VALVOLINE EUROPE - WIELDRECHTSEWEG 39 - 3316 BG DORDRECHT - NETHERLANDS

