
Fleet Treat 950 

Čistilna sredstva 

Dodatek za čiščenje goriva, onesnaženega z organskimi sredstvi in vodo. Primerno za vse 
vrste goriv in še posebej pa za goriva z visokim deležem etanola.

Koda: 
86100 (FT950 250ml) – Fleet Treat 950 250 ml 
86101 (FT950 5L) – Fleet Treat 950 5 l 

Prednosti 

• Uniči vir onesnaženja
• Prepreči nastanek nadaljnih težav
• Ne vpliva na zmogljivost goriva
• Optimizira delovanje sistema za gorivo
• Ne vpliva na sistem
• Varno za uporabo na vseh vrstah vozil

Uporaba 

Dodatek Fleet Treat 950 lahko dodate bencinskemu ali dizelskemu gorivu. Zlasti primeren za uporabo je v 
primerih, ko je gorivo nekaj časa stalo. Kljub temu, da se gorivo v rezervoar vozila redno dodaja, je kakovost 
goriva odvisna od pogojev skladiščenja goriva. Kondenzacija je pogosto težava. Izdelek je primeren za uporabo v 
avtomobilih, tovornjakih, avtobusih, v navtiki pri začasnem in trajnem skladiščenju plovil. Ko se bo vsebnost 
etanola povečala, bo problem onesnaženja z vodo postal bolj kritičen. Voda bo potegnila etanol iz goriva in tako 
zmanjšala njegovo oktansko vrednost. Dodajanje dodatka Fleet Treat 950 bo preprečilo ta proces. Fleet Treat 
950 odpravlja vir stalnih težav z onesnaženjem, ki so pogosto pogosto povezane z vodo.
Priporočamo, da se dodatek Fleet Treat 950 uporablja preventivno.

Navodila za uporabo
• 250 ml Fleet Treat 950 dodajte v 50 l visoko onesnaženega goriva. Za manj onesnaženo gorivo lahko uporabite 250

ml dodatka na 125 l goriva. 
• 5 l Fleet Treat 950 dodajte v 1000 l visoko onesnaženega goriva. Za manj onesnaženo gorivo je mogoče uporabiti 5 l

dodatka za obdelavo kar 2500 l goriva.

Fleet Treat 950 dodajte v rezervoar pri nizki ravni goriva; priporočamo, da dodate toliko dodatka Fleet 
Treat 950, kolikor previdevate, da je količine vode v rezervoarju. Nato dotočite preostalo gorivo, da se 
vsebina rezervoarja temeljito premeša. Vsako očitno fizično onesnaženje odstranite s fizičnim 
praznjenjem in čiščenjem rezervoarja.

Lastnosti 

• Absorbira vodo v gorivo
• Odstrani vodo iz goriva
• Izgoreva z minimalnimi ostanki
• Odstrani vir korozije
• Ne vsebuje kerozina ali dizla
• Ne poškoduje katalizatorja



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 na voljo na zahtevo uporabnika

Tehnične informacije

Koda: 86100, 86101  

Naziv: Fleet Treat 950; 250 ml; 5 l 

Rok uporabe: 12 mesecev

Prodajna enota: Posamezna

Varnostne infomacije: Dražilno

Barva: Bledo modra tekočina 

Oznaka:       FT950 – 250; FT950- 5 

Tarifna številka:              3811 9000 90 

Varnostni list:  Da

Nadomestni proizvod:  Ne obstaja

Čistilna sredstva 
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