
Urea Anti Crystal Additive – Dodatek za AdBlue

Koncentriran dodatek za raztapljanje in preprečevanje nastanka kristalov sečnine. Čisti sistem SCR 

(selektivna katalitična redukcija) dizelskih motorjev, predvsem rezervoar AdBlue® in injektorje 

sečnine.

Koda Naziv Oznaka Pakiranje

86864 Urea Anti Crystal Additive KUCA 250 ml plastenka z dozirno glavo

Uporaba

KENT Urea Anti Crystal Aditive v rezervoarju AdBlue® ob ponovnem polnjenju (delež 0,25 %)

očisti injektorje sečnine in rezervoar ter tako preprečil okvare zaradi kontaminacije s kristali

sečnine. Kristali sečnine se lahko pojavijo, ko je zunanja temperatura nizka (približno -10º C) ali

če temperatura izpušnih plinov ni zadostna za dokončanje redoks reakcije. Ta izdelek raztopi

kristale tudi na delih, onesnaženih s kristali sečnine, z neposrednim nanosom.

Značilnosti in prednosti

• Kurativna in preventivna rešitev – raztopi 

kristale, ki jih ustvari AdBlue® v sistemu 

SCR pri nizkih temperaturah in prepreči 

okvare

• Koncentrirana formula – ena 250-mililitrska 

plastenka zadostuje za 100 litrov Adblue®

• Optimizira razprševanje urea injektorja –

izboljša porabo AdBlue® in poveča 

učinkovitost katalizatorja

• Uporaba dozirne glave – priročno in 

ekonomično pri uporabi

• Brez silikona  – varno za ličarske delavnice

Navodila

1. Določite, koliko litrov AdBlue® je potrebno naliti v rezervoar za sečnino v vozilu.

2. Izračunajte potrebno količino aditiva (razmerje doziranja - 25 ml aditiva na 10 litrov raztopine 

sečnine).

3. Za četrt obrata odvijte pokrovček.

4. Pred polnjenjem AdBlue® napolnite dozirno glavo tako, da pritisnete na plastenko, odprete 

pokrov in vsebino nalijete v posodo za sečnino. Pozor: v rezervoar za gorivo nikoli ne dajajte 

antikristalnega dodatka Urea. Samo za dodajanje v rezervoar AdBlue®.

Opomba: Izdelek zaščitite pred zmrzaljo



Tehnične informacije

Splošne informacije:

Videz/barva: Tekočina, prozorna

Vonj: Amoniak

Gostota: 1

pH: 9

Razmerje redčenja: 0,25 % v AdBlue®

Topnost v vodi: Se meša

Temperatura uporabe: -20º C do + 40º C

VOC: 0 g/L

Rok uporabe: 24 mesecev

Tarifna številka: 3402 90 10

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica

Tel: 01 519 33 33, 041 402 169

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 strani www.at-team.si


