
- покращує фільтрованість дизпалива взимку
- моментальна взаємодія з паливом, швидкий ефект
- безпечна зимова експлуатація без аварійних
   наслідків при низьких температурах
- самостійно змішується з паливом, простий у
   використанні
- підходить для всіх типів дизельних палив
   (літніх та зимових класів)

мутний

0,841 г/см³

< 7 мм²/с

Технічні дані
Колір / зовнішній вигляд 
Густина при 15 °C 
В'язкість при 40 °C
Температура спалаху
Температура застигання
Дозування

Поліпшення 
фільтрованості

Запах

Форма

63 °C
- 9 °C
1: 1000, відповідає 0,1 %

-10 °C

характерний
рідина

Сфера застосування
Використовується для всіх марок дизельного пали-
ва та пічного палива для забезпечення роботи в 
зимових умовах, з метою попередження застигання 
палива при низьких температурах в легкових і 
вантажних дизельних двигунах, а також автобусах, 
будівельній техніці, стаціонарних двигунах, 
генераторах і т.і.

Застосування
Для оптимального ефекту по запобіганню кристалі-
зації парафінів необхідно додати антигель у паливо 
при температурі на 5°C вище температури помутнін-
ня дизпалива.
Кристали парафіну, які вже утворилися в баку не 
можуть бути зруйновані або розчинені за допомогою 
додавання Diesel fließ-fit К.

Примітка: Ретельно струсіть банку перед викорис-
танням. Якщо це можливо, зберігайте антигель при 
позитивних температурах уникаючи його застигання. 
У разі застигання під впливом морозу, нагрійте банку 
до кімнатної температури і ретельно струсіть її перед
використанням.
Ємкості для зберігання палива:
Для поліпшення змішування з дизельним або пічним 
паливом, присадку слід додавати перед заповненням 
резервуара.
Для стаціонарних ємкостей наступні методи перемі-
шування будуть ефективними:
1. Додати Diesel fließ-fit К, коли ємність повна приб-
лизно на 1/4-ту. Доливання до повного резервуара 
забезпечить достатню якість перемішування.
2. Під час наступних доливів, присадку перемішати з 
допомогою мішалки.

Доступні фасовки
1 л металева банка 5131

D-GB-NL-F-I-E-P
3900
D-GB-RO-RUS-UA
1878
D-GB-RO-RUS-UA
2800
D-DK-FIN-N-S
5132

250 мл металева банка 

1 л металева банка

1 л металева банка

5 л пластикова каністра
20 л пластикова каністра 5133

D
1879205 л металева бочка 

1000 л контейнер 2857
D

Наша інформація базується на ретельних 
дослідженнях і вважається достовірною, 
проте вона не повинна використовуватися 
як обов'язкова рекомендація.
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Опис 
Засіб для поліпшення плинності дизпалива взимку
"Diesel fließ-fit К" - це комбінація високомолекулярних 
беззольних добавок в рідині-носії. Засіб "Diesel fließ-fit К" 
контролює обумовлене низькою температурою зростання
кристалів парафіну. При низьких температурах, завдяки 
додаванню антигелю до дизпалива значно поліпшується 
фільтрованість палива та суттєво знижується гранична 
температура фільтрування. Ефективність засобу для
збільшення плинності залежить від типу парафінів і 
вмісту парафінів в середньому дистиляті. Залежно від 
якості дизпалива гранична температура фільтрування 
(Could Filter Plugging Point (CFPP)) може бути знижена
на -10 ° C.
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