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AR6800 DIESEL FULL POWER 

Do pojazdów napędzanych silnikami wysokoprężnymi 
 

OPIS: 
 

 
AR6800 to wyjątkowy 100% koncentrat silnego modyfikatora spalania oleju 
napędowego oraz cetane boostera opracowany dla najbardziej wymagających 
użytkowników oczekujących maksymalnych osiągów od każdego silnika 
wysokoprężnego. Nie zawiera żadnych zbędnych składników bazowych ani 
wypełniaczy. W 100% aktywne składniki preparatu smarują, czyszczą, poprawiają 
skuteczność procesu spalania a także podwyższają liczbę cetanową oleju napędowego 
nawet o 8 punktów, bezpiecznie podwyższając moc i moment obrotowy silnika a 
jednocześnie obniżając spalanie i emisje szkodliwych związków. 
 
AR6800 jest odpowiedni do ciągłego stosowania do wszystkich typów oleju 
napędowego i wszystkich typów silników wysokoprężnych (włącznie  
z najnowocześniejszymi common rail). 
 
AR6800 dzięki unikalnej formule i specjalnemu składnikowi Archoil - zabezpiecza cały 
układ paliwowy przed skutkami stosowania paliwa bezsiarkowych i paliw o obniżonej 
smarności lub jakości. Technologia modyfikatora spalania Archoil połączona z czystym 
cetane boosterem (99,9% 2-EHN) umożliwiają czystsze spalanie i zapobiegają 
odkładaniu depozytów węglowych jednocześnie udostępniając maksymalną wydajność 
energii (BTU) z każdego litra paliwa. 

 
Zalety / Korzyści 
· Katalizator spalania maksymalizuje dostępną wydajność BTU (energii) z paliwa 
· Przywraca i podwyższa moc, moment obrotowy i ekonomikę spalania 
· Redukuje szkodliwe emisje CO, NOX, SO, SO2 i HC 
· Środek smarny smaruje cały układ paliwowy 
· Detergent bezpiecznie usuwa depozyty z układu paliwowego i komory spalania 
· Inhibitor korozji skutecznie zabezpiecza cały układ paliwowy przed korozją 
· Utrzymuje integralność paliwa 

 
Instrukcje stosowania: 
Stosować do oleju napędowego w proporcji od 1:500 do 1:1000 
Dla umiarkowanego wzrostu liczby cetanowej, czyszczenia i poprawy procesu spalania 
– stosuj 50ml na 50 litrów paliwa. Dla maksymalnych osiągów stosuj 100ml na 50 
litrów paliwa. 

  

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU 
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Dostępne opakowania: 
100ml butelka 
500ml, 1 litr butelka z dozownikiem 
5 litrów, 20 litrów pojemnik 
208 litrów beczka 

 
 

Specyfikacja: 
Ciężar właściwy: 0,900 g/cm3 
Temperatura zapłonu: 65°C 
Temperatura samozapłonu: 130°C 
Kolor: bezbarwny do żółtego 

       Ciecz w 100% rozpuszczalna w paliwach 
 
 
 

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.  
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