
Diesel Anti-Wax

Čistilna sredstva

Diesel Anti-Wax je večnamenski dodatek za preventivo in čiščenje biodizelskih in dizelskih goriv.

Dodatek h gorivu KENT Diesel Anti-Wax je 
mešanica več aditivov, ki v sistemu delujejo 
preventivno.

Glavne funkcije so:
• Preprečuje nastajanje kristalov parafina
• Preprečuje korozijo
• Deluje kot vodni emulgator
• Čisti in podmazuje

PREPREČUJE ŠČITI
• IZGUBO MOČI
• VISOKO PORABO GORIVA
• NASTANEK NEČISTOČ
• NABIRANJE VODE
• EMISIJE IZPUŠNIH PLINOV

• PRI TEŽAVAH ZARADI NIZKIH TEMPERATUR
• ČRPALKO, INJEKTOR IN VENTILE
• BIO DIZEL IN DIZEL
• PRED NEČISTOČAMI V GORIVU
• PRED NASTANKOM KOROZIJE V REZERVOARJU

86194 Diesel Anti-Wax 1 L
86195 Diesel Anti-Wax 5 L

Lastnosti
• Preprečuje zamašitev filtrov (CFPP) pri nizkih

temperaturah, saj preprečuje izločanje kristalov 
parafina do -28°C

• Preprečuje kontaminacijo goriva z vodo in
nalaganje usedlin

• Ščiti rezervoar za gorivo pred korozijo

• Ne vsebuje formaldehida

• Izboljšuje stabilnost goriva
• Ne pušča ostankov v rezervoarju, popolnoma izgori
• Izboljša izgorevanje in zmanjša emisije

izpušnih plinov
• Čisti ventile in injektorje
• Izboljša učinkovitost motorja



Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica 
Tel: 01 519 33 33
www.at-team.si e-mail:info@at-team.si

Pravila in pogoji
Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber 
House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo).Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena 
licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko 
spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent ltd in zastopnik 
blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli 
napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk 
na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z 
odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Varnostni list je na voljo na zahtevo uporabnika

Navodila za uporabo:
Vedno nalijte dodatek za gorivo v rezervoar pred točenjem goriva, pri čemer naj bo rezervoar delno napolnjen. 
Uporaba v rezervoarjih
Dodajte 250/500 ml dodatka Diesel Anti-Wax v 50/60 litrov goriva (odvisno od razmer) za izboljšanje 
izgorevanja, hladnega zagona, ekonomičnosti porabe goriva, zmanjšanja korozije ter nečistoč v gorivu, 
čiščenje sesalnih ventilov, CFPP, itd.

Dodajte 1-4 litre dodatka Diesel Anti-Wax na 1000 litrov goriva (odvisno od razmer in odstotka bio goriva) za 
zaviranje korozije v rezervoarju, izboljšanje stabilnosti bio goriva, zmanjšanje usedlin in nečistoč v gorivu, 
odstranitvi vode v gorivu in za zaščito pred nastajanjem velikih kristalov parafina do -28°C.

Uporabite dodatek za izboljšanje filtrirnosti - CFPP (Cold Filter Plugging Point)

•Zmanjšana filtrirnost - CFPP je odvisna od kakovosti osnovnega goriva in osnovne vrednosti CFPP.
Na primer, v 1000 litrov dizelskega goriva s CFPP -7°C, se doda 3 l dodatka Diesel Anti-Wax. Filtrirnost - 

CFPP doseže približno -24°C.
• Pomembno je vedeti, da je potrebno dodatek vliti v gorivo, ko je vsaj 10°C nad točko začetka nastajanja kristalov

parafina.

Da dosežete najboljši učinek, je potrebno dodatek dodati gorivu, ko je temperatura nad 5°C 
(standard EN590 za zimsko gorivo je -5°C ).

Tehnične informacije

Koda: 86194 1 l, 86195 5 l 
Oznaka: DAW1 in DAW5 
Barva: Bleda, prozorna 

Oblika: Tekočina
Pakiranje: 1 l / 5 l
Relativna gostota: 0.820 g/ml pri 20°C

Viskoznost: 
Plamenišče: 
VOC:

Tarifna številka: 
Rok uporabe:

<7.0 c/st pri 40°C 
>65°C
590 g/l

3811 90 00 90

12 mesecev

mailto:kentinfo.uk@kenteurope.com



