
ERCמ "תוסף מערכות גפ
LPG / CNGתוסף לרכבים המונעים על גז 

.בנזין- תוסף הבא להשלים תכונות שימון שהיו בעת השימוש בדלק נוזלי תיאור מוצר
.התוסף משמן ומנקה את המזרקים וחלל השרפה

שימושים אופייניים
התוסף מקנה הגנה אמינה. למילוי במיכל מינון ייעודי בקיט מערכת הגז. LPG / CNG הינו תוסף כלי רכב המונעים על גז ERCתוסף 

.מנקה ומשמן את הצילינדר מנקה את המזרקים וקווי דלק ובכך יכול לסייע ביעילות ועמידות המנוע, לשסתומי המנוע המונעים בגז 
צבע התוסף צהוב בהיר

המוצר עומד ברמות איכות של המפרטים הבאים
Federal Environment Agency (UBA).

אריזות
. ליטר1המוצר משווק בבקבוק 

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

.ההדפסה

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

מנקה את מערכת הדלק וחלל השרפה
משמן את שסתומי היניקה
מביא לחיסכון בצריכת הגז
שומר על המנוע לאורך זמן

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

.(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

חיי מדף
 חודש מתאריך ייצור הרשום על תווית המוצר36
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