DIESEL CHOCK
DRÆBER DIESELBAKTERIER
#480 Diesel Chock er et kra igt højkoncentreret dieseladdi v
som forhindrer bakterievækst i diesel og dræber lstedeværende
bakterier (mikroorganismer) i dieseltanke indenfor 24 mer.
BAKTERIER
I dieseltanke ophobes kondensvand pga. temperaturforskelle.
Kondensvandet kan medvirke l
dannelse af dieselpest. Hvis ikke
dieselolien behandles øges bakterievæksten hur gt og lstopper
ﬁltre, pumper og brændstofslanger
m.m. hvilket bevirker, at dri stop
kan være nært forestående.
SKADELIGE SYRER
Bakterier afgiver organiskesyrer
som giver korrosionsskader i
dieselsystemet hvilket kan lede høje repara onsomkostninger og
bekostelig down me.
ELIMINERER BAKTERIER
Diesel Chock forhindrer alt bakterievækst i diesel ved normal dosering. Ved kra igt inﬁcerede tanke
med stor vækst øges doseringen.
De e dræber alle bakterier så de
de kan ernes fra systemet ved
dræning af tanken.
ANVENDELSE
Fjern, hvis muligt alt vand og slam
fra tanken før behandlingen påbegyndes.

FREMGANGSMÅDE:
1. Doser og fyld tanken min. 65%.
2. Lad virke i 24 mer.
3. Tøm hele tanken, IKKE et krav!
4. Doser igen og tank fyld tanken
hvis den har været tømt.
5. Klar l brug.
TØMNING AF TANKEN
Hvorfor man bør tømme tanken
e er behandlingen er for at erne
par kler og slam samt evt. vand
Alt diesel som har været tømt ud
og behandlet kan genanvendes når
slammet er bundfældet.

DOSERING:
• Kra igt inﬁcerede tanke:
1: 1000 = 100 ml l 100 L diesel
• Risiko for bakterievækst eller
diesel af ukendt kvalitet:
1: 4000 = 100 ml l 400 L diesel
EFTERBEHANDLING
For at eliminere frem dig bakterievækst bør #460 Dieselop mering
lsæ es i dieselolien hvilket sam dig
vil give en række andre fordele.

Doser den korrekte mængder if.
tankens totale volume og fyld tanken min. 65 % med diesel. Lad
Diesel Chock virke i 24 mer.

480

DOSERING : 0,1-0,025 %
EMBALLAGE : 5 L og 150 ml
ART : 480

