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Fuel Conditioner
Čistící přísada (aditivum) palivového systému

CHARAKTERISTIKA
Vysoce koncentrovaná čistící přísada (aditivum) pro použití na olovnatý i 

bezolovnatý benzín, benzín včetně E10 (náhrada Natural 95), diesel, lodní 

palivo a topný olej. Fuel Conditioner zvyšuje účinnost spalování a zlepšuje 

chování při studených startech. Je vhodný pro spalovací systémy, bezpečný 

pro katalyzátory a kyslíková čidla, kompatibilní s HDI motory,  redukuje 

usazeniny ve spalovací komoře, palivu a na sacích ventilech. Fuel

conditioner je založen na  bezolovnaté bázi, je bezpečný k hadicím a filtrům, 

preventivně chrání proti korozi, odstraňuje vodu v palivu, ničí mikrobiální a 

houbové kontaminace a zabraňuje stárnutí paliva.

APLIKACE
FUEL CONDITIONER je efektivní čistič palivového systému, který 

odstraňuje karbon vytvářející se při spalování. Mazací přísady poskytují 

ochranu proti korozi, oxidaci  a zajišťuje hladký chod motoru. Pravidelným 

používáním buduje ochranu palivového systému proti kontaminaci. Ničí 

mikrobiální a houbové kontaminace a může být přidáván do paliva při 

sezónní prohlídce.  Odstraňuje vodu z palivové soustavy emulgací s 

palivem, díky rozkladu nečistot na molekuly je bezpečný ke katalyzátorům a 

filtrům pevných částic, snižuje spotřebu paliva a náklady na údržbu, 

zjednodušuje studené starty. Je typický pomocník pro zemědělské stroje, 

sekačky, motorové pily, motorky, lodní motory atd. 

NÁVOD NA POUŽITÍ :
Průběžné čištění: před každým tankováním doporučujeme přidání 1 ml Fuel Conditioneru na každý 1 litr paliva.

Rychlé čištění: 

1. Před každým tankováním doporučujeme přidání 5 ml Fuel Conditioneru na každý 1 litr paliva.

2. Před tankováním doporučujeme přidání celého obsahu 200 ml Fuel Conditioneru na jednu nádrž.

Tento postup doporučujeme opakovat každých cca 5000 km. PŘIDÁVEJTE ČISTIČ PŘED TANKOVÁNÍM.

SPECIFIKACE:
Zápach: mírný, Bod varu: 100°C

VOC: 766 g / l, 

Hustota: 0,990 g / ml

SKLADOVÁNÍ: 
18 měsíců na suchém a chladném 

místě.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST: 
Vezměte, prosím, na vědomí údaje 

o bezpečnosti, které jsou uvedeny 

v bezpečnostním listu výrobce.

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné

a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se

přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo

výrobou vzorku. Vyhrazujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

NÁZEV
SKLADOVÝ 

KÓD
BALENÍ

ČÍSLO 

VÝROBKU

ČÍSLO CELNÍHO 

SAZEBNÍKU

FUEL CONDITIONER CHFUC 200 ml 87800 3811 1190


