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Những lợi ích
• Làm cho nhiên liệu diesel mùa đông an toàn
• Ngăn chặn sự tích tụ tinh thể sáp bằng cách ức chế tinh

thể hình thành và giới hạn kích thước tinh thể dưới nhiệt
độ thấp điều kiện hoạt động

• Tránh xảy ra sự cố hóa keo, dòng chảy chạm và tắc ở bộ
lọc, van, kim phun và toàn bộ hệ thống nhiên liệu.

Tất cả dữ liệu hiệu suất trên Bảng thông số kỹ thuật này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong quá trình sản xuất Phiên bản 01-01-2015 
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Diesel Cold Flow Improver

Tỉ trọng kg/m3 766

Điểm chớp cháy °C °C 40

Nhiệt độ bốc cháy °C 230

Màu Rơm / hổ phách

Mùi Đặc tính

DIESEL COLD FLOW IMPROVER
Ngăn chặn sự tắc nghẽn của Bộ lọc nhiên liệu

Sự miêu tả
Rymax Diesel Cold Flow Improver được phát triển để cải 
thiện khả năng tạo dòng chảy của động cơ diesel trong điều 
kiện vận hành nhiệt độ thấp và giúp nhiên liệu an toàn trong 
mùa đông. Nó bảo vệ dầu diesel khỏi sự kết tinh và / hoặc 
đóng băng. Nó được sử dụng cho tất cả các động cơ diesel có 
hoặc không có turbo tăng áp chạy bằng nhiên liệu diesel (sinh 
học) mức lưu huỳnh thấp hoặc bình thường. Điều này để đảm 
bảo nhiên liệu được an toàn trong mùa đông.

Cách sử dụng ?
Đổ lượng cần thiết vào bình xăng trước khi đổ đầy nhiên liệu.

Liều lượng
Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng 1 chai 250 ml cho 60-65 lít 
dầu diesel. Sử dụng cho mỗi lần đổ đầy bể trước khi tinh thể 
sáp tích tụ ban đầu. Lưu ý: tính hiệu quả của Diesel Cold Flow 
Improver trong diesel sinh học sẽ giảm tuyến tính khi hàm 
lượng diesel sinh học tăng lên. Với diesel sinh học B20, tỷ lệ 
xử lý phải gấp đôi so với thông thường tỷ lệ xử lý để đạt được 
một kết quả tương tự.
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