
דור בלו תמיסת אוריאה לתחבורה
תמיסת אוראה תקנית לתחבורה

(משאיות ואוטובוסים,רכב קל) מיועדת למילוי במיכל ייעודי בכול סוגי הרכב 32.5%דור בלו תמיסת אוריאה לתחבורה בריכוז תיאור מוצר
.דור בלו קושרת תחמוצות חנקן והופכת אותן לחנקן וחמצן אטמוספרי , SCR-Selective catalytic reductionהמצוידים במערכת 

לכן קיימת חשיבות רבה בשמירה על ניקיון המוצר לאורך שרשרת האספקה עד, לרמת ניקיון המוצר יש השפעה מכרעת על יעילותו
.ההוספה למיכל הרכב

שימושים אופייניים
רכב: למילוי במיכל הייעודי בכל סוגי הרכב  , AUS 32 (Aqueous Urea Solution)תמיסה אוריאה לתחבורה סטנדרטית 

התמיסה מוזרקת לממיר להפחתת תחמוצת חנקן. SCR המצוידים במערכת EURO IV, V &VIאוטובוסים וטרקטורים ,משאיות ,קל
(SCR) התמיסה מאושרת לשימוש בכל דגמי הרכבים המצוידים במערכת . ובכך מסייע בהפחתת זיהום אוירSCR . המוצר עונה

.לתקן הישראלי
המוצר עומד ברמות איכות של המפרטים הבאים

ISO 22241-3
DIN 70070

ISRAELI STANDARD 5852/1

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
עונה ומאושר למפרטים והתקנים של משרד התחבורה והמשרד לאיכות הסביבה , SCRעונה לדרישות של יצרני מערכות 

המוצר מוכן לשימוש

בטיחות

חיי מדף
 חודש מתאריך ייצור הרשום על תווית המוצר12

ערךמבחןיחידת מידהתכונה

Kg/ltASTM D12981.09צ" מ15משקל סגולי ב 

1.3828מקדם שבירה ברפרקטומטר

נוזלמצב צבירה

שקוףASTM D 1500גוון

10- 10%בתמיסה PHערך הגבה 

CFMVSS 116104°נקודת רתיחה
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אריזות
 ליטר10 ליטר אספקה בצובר וכן מיכל פלסטיק 1000המוצר זמין באריזת קובייה 

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

.ההדפסה

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
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