
D -XTתוסף סולר 
תוסף דלק למנועי דיזל

          .                              הינו תכשיר דטרגנטי להסרת והרחפת משקעי פיח על המרססים במנועי דיזל D-XTתוסף תיאור מוצר
           וחמצון , מכיל חומרים מעכבי קורוזיה,CLEAN UP, המוצר משווק כנוזל מרוכז

           .תוספים פעילי שטח משפיעים על המתכות וכך מונע הצטברות משקעים ומספק הגנה לפני השטח
.שמירה על מזרקים נקיים  מונע פגיעה ביעילות השרפה ומביא לחיסכון בצריכת הדלק

   SI 107 ' תקן ישראלי נספח א
שימושים אופייניים

במזרקים, במשאבת הזרקה , התוסף מנקה ומסיר ביעילות משקעים . תכליתי למנועי דיזל- הינו תוסף ניקוי רבD-XTתוסף סולר 
.מלגזות וטרקטורים וכן רכבי צמה, מנופים,  מתאים לשימוש בכל סוגי מנועי דיזל במשאיות אוטובוסיםD-XTתוסף . ובשסתומים

.EGR , SCR , DPFהתוסף מותאם לרכבים עם מערכת טיהור גזי פליטה כגון 
במקרה של בעיות במערכת הדלק אפשר להוסיפו, מ " ק10,000התוסף מותאם להוספה למיכל הדלק בכל טיפול תקופתי או כל 

.ישירות למסנן הסולר
המוצר עומד ברמות איכות של המפרטים הבאים

 נספח אSI 90עונה לתקן ישראלי 

הוראות אחסון
.בתוך מבנה או מתחת לסככה, אחסן את המוצר במקום נקי ומוצל

.וכן על התוויות במצב קריא , שמור על האריזות סגורות היטב
.מקם את המוצרים הארוזים על משטחים מעל הקרקע 

.תנורי חימום או סיכוני אש, אין לאחסן בקרבה לאדים
.יש להרחיק מהישג ידם של ילדים

(FIFO)מומלץ לנהוג בשיטת ניהול מלאי נכנס ראשון יוצא ראשון 
אחרת מומלץ להשכיב את החביות, יש לדאוג לכיסוי החביות או למכסה חביות מיוחד, במידה ומאחסנים חביות בחוץ במצב זקוף

.9- ו3במצב שהפקקים בשעה 

תכונות אופייניות

:יתרונות המוצר
     .נבדק והותאם לסולר בישראל

.(Improved Drive ability) נהיגות משופרת     
     .הפחתה בזיהום עשן גזי הפליטה

     .בקור" מהססת"שיפור בהתנעה 
     .(הרחפת משקעים)אורך חיים מוגדל למסנני הדלק 

     .מונע הצטברות משקעים ובעיות תפעול
מסייע לעבור את מבחן הפלטה במבחן השנתי

בטיחות
מוצר זה אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו צפוי לייצר השפעות שליליות על הבריאות, בהתבסס על המידע העדכני הקיים

חיי מדף
 חודש מתאריך ייצור הרשום על תווית המוצר36

ערךמבחןיחידת מידהתכונה

Kg/ltASTM D12980.83צ" מ15משקל סגולי ב 

CASTM D9280°נקודת הבזקה  פתוחה מינימום
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אריזות
ק" סמ500המוצר זמין באריזת פחית בנפח  

הערות
דור אלון תתמיד בעדכון העלון אך ייתכנו שינויים במפרט המוצר לאחר תאריך, עדכני ומדויק , למיטב ידיעתנו, המידע בעלון זה הוא

.ההדפסה

.(SDS)מומלץ להשתמש במוצר בהתאם ליישום שנועד ובהתאם להמלצות הניתנות בגיליון הבטיחות של המוצר 
://https: או באתר האינטרנט בכתובת , גיליון הבטיחות של המוצר זמין לפי בקשה באמצעות משרד המכירות 

www.doralon.co.il/oil-catalogue
.יש לפעול לפנוי המוצר בהתאם להנחיות המשרד להגנת סביבה , בתום השימוש
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