Techron D Concentrate
®

Ултра ефективна добавка за почистване на
дизелови горивни системи
Описание на продукта

Акценти за продукта

Techron D Concentrate е ултра ефективна добавка за
третиране на дизелови горивни инжектори,
предназначена за употреба в леки и товарни дизелови
двигатели и е формулирана да осигурява иновативен,
ексклузивен и патентован контрол на отложенията и
защита на двигателя.

• Осигурява мощност и подобрен КПД на двигателя

Иновативната технология на Techron D Concentrate
предлага ефективното отстраняване както на вредните
традиционни отложения по дюзите, така и на
отложенията в дизеловите инжектори (IDID).

• Може да се използва и с био-дизелови горива
• Намаляване на вредните шумове в двигателя
• Добро стартиране на студен двигател
• Контрол на отложенията в дизеловите инжектори
(IDID)
• Намаляване на емисиите в отработените газове

Techron D Concentrate е подходящ за по-старите в
технологично отношение двигатели, но също и за
последната генерация двигатели от типа "common-rail"
и е изключително ефективен, когато се използва с
минерални дизелови и био-дизелови горива (смеси на
минерални дизелови с FAME (метил естери на мастни
киселини).

Предимства за клиента
Един резервоар с дизелово гориво, третиран с Techron
D Concentrate, предлага:
• Възстановява мощността, като съдейства за
отстраняване на вредните отложения от зацапаните
горивни инжектори
• Подобряване на 'отзивчивостта' (реакциите) и
управляемостта на двигателя
• Намаляване на вредните шумове в двигателя
• Облекчаване на проблемите, свързани със студеното
стартиране на двигателя

Винаги проверявайте дали избраният продукт отговаря на препоръките на производителя на оригиналното оборудване за работните условия на
съоръжението и практиките на клиента за обслужване и поддръжка.

Techron® D Concentrate ─ Продължава
• Подобрен контрол върху отложенията в
инжекторите и с традиционните дизелови, и с биодизеловите горива

Концентрации за
влагане/третиране:

• Намаляване на вредните емисии в отработените
газове

Одобрения

Приложения
• Techron D Concentrate НЕ се препоръчва за
бензинови двигатели
• Techron D Concentrate няма да увреди системите за
допълнително третиране на отработените газове
като дизелови филтри за частици (DPFs)

• Добавяйте по една 350 ml бутилка с Techron D
Concentrate към един резервоар (50 - 70l) дизелово
гориво на всеки шест месеца / 6 000 км.
Забележка: Винаги проверявайте дали избраният от
вас продукт отговаря на изискванията на
производителя на двигателя/автомобила за
съответните работни условия или практиката за
поддържане на клиента.

Типични резултати от изпитване
Изпитване

Методи за изпитване

Резултати

Срок на съхранение: 24 месеца от датата на пълнене, посочена на етикета на продукта
Външен вид

визуално

Бистра и прозрачна течност

Кинематичен вискозитет при 40 ºC, mm2/s

ASTM D445

3.0

Плътност, 15 ºC, kg/l

ASTM D1298

0.854

Пламна температура, РМСС, ºС

ASTM D93

69 тип.
62 мин.

Информацията, посочена в типичните характеристики, не представлява спецификация, а е индикация на базата на текущото производство и
може да бъде засегната от допустимите производствени толеранси. Запазваме си правото на промени. Настоящето заменя и отменя всички
предходни издания и съдържащата се в тях информация.

Дисклеймър (отказ от права). Шеврон не поема отговорност за каквито и да било загуби или вреди, претърпени в резултат на използването на този
продукт за приложения, различни от приложенията, специално посочени в продуктовите спецификации.
Здраве, безопасност, съхранение и опазване на околната среда. На базата на наличната в момента информация, този продукт не се очаква да
предизвиква неблагоприятни ефекти върху здравето, когато се използва за предвидените приложения и съгласно препоръките, предоставени в
Информационния лист за безопасност (MSDS). Информационните листи се предоставят при поискване от Вашите местни търговски офиси или
чрез Интернет. Този продукт не трябва да се използва за други освен предвидените цели. Когато изхвърляте отработения продукт, направете
необходимото за опазване на околната среда и следвайте местното законодателство.
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