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Transparent
0,1- 0,025%
5L, 150ml
480

BAKTERIER
I dieseltanke dannes o  e kondens
vand ved temperaturudsving og 
vækst af bakterier kan opstå. Hvis 
dieselolien ikke behandles med et 
addi  v, øges væksten af bakterier 
hur  gt og  lstopper fi ltre, pumper, 
brændstofslanger, hvilket kan føre 
 l dri  snedbrud og nede  d. 

SKADELIGE SYRER
Bakterier danner organiske syrer
som forårsager korrosionsskader 
gennem hele brændstofsystemet. 
Skader der kan føre  l høje repara-
 onsomkostninger.

ELIMINERER BAKTERIER
Diesel Chock forhindrer al bakterie-
vækst i diesel ved normal dosering. 
Ved stærkt infi cerede tanke med en 
stor popula  on af mikroorganismer 
øges doseringen. De  e dræber 
allebakterier, så de kan  ernes fra 
systemet ved tømning af tanken.

FØR BRUG
Fjern, hvis det er muligt, vand og
slam fra tanken før behandling.

Doser den korrekte mængde i 
henhold  l tankens størrelse og fyld 
tanken min. 65 % - helst fuld med 
frisk diesel. 

Virknings  d - 24  mer sta  onær 
eller i brug.

BRUGSANVISNING
1. Tøm tanken for vand.
2. Doser den korrekte mængde og         
    fyld tanken.
3. Virknings  d 24  mer.
4. Tøm evt. hele tanken for slam - 
     (ikke et krav!)
5. Drænet og behandlet diesel kan 
     genbruges når slam og belægninger     
     er bundfældet (brug ikke bundfaldet)! 

DRÆN TANKEN
Tømning af tanken e  er behandlingen 
er skal ske for at  erne slam og even-
tuelt vand. Drænet dieselolie kan gen-
bruges når slammet er bundfældet.

DOSERING:
• Kra  igt infi cerede tanke:
    1: 1000 = 100 ml  l 100 L diesel
• Risiko for bakterievækst eller 
    diesel af ukendt kvalitet: 
    1: 4000 = 100 ml  l 400 L diesel

EFTERBEHANDLING
For eliminering af frem  dig bakte-
rievækst bør #460 Diesel op  mizer 
beny  es kon  nuerligt ved påfyldning 
af tanke. Brugen af Diesel Op  mizer 
giver desuden mange andre fordele.

#480 Diesel Chock er et meget højt koncentreret dieseladdi  v
som forhindrer bakterievækst i diesel og dræber eksisterende
bakterier (mikroorganismer) i dieseltanke inden for 24  mer.
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