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AR6400-D Professional PEA Concentrate 
For Diesel and Biofuel Blended Diesel 

 
Profesjonalny koncentrat czyszczący PEA do silników diesela  

 

 
OPIS 
 
AR6400-D jest potężnym nowej generacji dodatkiem do paliwa na bazie najnowszych wysokiej 
wytrzymałości polieteroamin (PEA), który szybko i bezpiecznie usuwa gumy, laki, nagary  
i depozyty węglowe z układu paliwowego i silnika. Następnie, dodatkowy zaawansowany 
modyfikator spalania podwyższa do maksimum wydajność i skuteczność procesu spalania 
pomagając w usuwaniu i dopalaniu węglowodorowych pozostałości po spalaniu i redukując 
emisje szkodliwych związków. 

AR6400-D szybko przywraca utracone osiągi silnika i ekonomikę spalania. Unikalne 
właściwości pomagają chronić powierzchnie przed dalszym tworzeniem się osadów. Molekuła 
po molekule bezpiecznie usuwa depozyty z wtryskiwaczy diesela i komory spalania co poprawia 
efektywność spalania i umożliwia bardziej wydajną pracę systemu kontroli emisji włącznie  
z filtrami cząstek stałych DPF.  
 
AR6400-D jest odpowiedni do wszystkich silników diesela wyposażonych w pompy, paliwa 
bunkrowego, oleju napędowego również z domieszkami BIO. 
 
 

Zalety / Korzyści 
 
• Zmywa szkodliwe depozyty i zapobiega ich gromadzeniu się w przyszłości 
• Przywraca wydajność paliwa 
• Przywraca ekonomikę spalania 
• Przywraca utraconą moc i osiągi 
• Wyrównuje pracę na biegu jałowym 
• Redukuje szkodliwe emisje 

 
AR6400-D zawiera najwyższą bezpieczną ilość PEA i towarzyszących preparatów  
dla bezpiecznego skutecznego usunięcia osadów w trakcie jednego zastosowania. 
 
PEA to kolejna generacja preparatów usuwających depozyty procesu spalania uznana  
za znacznie bardziej zaawansowaną i skuteczną od powszechnie stosowanych i dostępnych amin  
z poliizobutylenem (PIB). Znacznie mniejsza dostępność PEA od PIB oraz wyższe koszty 
produkcji wpływają na znacząco wyższą cenę preparatów czyszczących opartych o PEA. 

 

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU 
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Instrukcje stosowania 
 
Dodaj odpowiednią ilość AR6400-D do zbiornika oleju napędowego a następnie bezzwłocznie 
zatankuj bak do pełna.  
 
Stosuj AR6400-D w proporcjach od 1:100 do 1:200 
 
Pojedyncza butelka 430ml wystarcza na 43 do 86 litrów oleju napędowego każdego typu. 
 
Stosuj co około 8000km lub jednorazowo jeśli następnie regularnie stosujesz AR6200-EU. 

 
 

Dostępne opakowania 
 
430ml butelka  
5 litrów pojemnik 
20 litrów pojemnik  
208 litrów beczka 
1000 litrów IBC  
 
 

Zasady bezpiecznego składowania i stosowania 
 

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu z daleka od źródeł ognia i ciepła. Zapewnić 
odpowiednią wentylację podczas dozowania. Unikać wdychania oparów. Nie połykać. Unikać 
kontaktu ze skórą. Chronić oczy. W przypadku zanieczyszczenia oczu obficie płukać wodą.  
W przypadku kontaktu ze skórą dokładnie umyć wodą z mydłem. W przypadku połknięcia  
lub objawów podrażnienia oczu lub skóry koniecznie zasięgnąć porady lekarza.  
 
 

Specyfikacja 

Ciężar właściwy:                            0,890 g/cm3 
Kolor:                                             bursztynowy 
Ciecz łatwopalna 
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