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AR6900-D MAX to zaawansowany koncentrat modyfikatora oleju napędowego specjalnie zaprojektowany w celu wyeliminowania słabości dzisiejszych paliw do silników wysokoprężnych (DIESEL) włącznie z BIO ON.   AR6900-D MAX został opracowany w celu poprawy paliw zgodnych z normą EN 590 ale także wszystkich innych rodzajów oleju napędowego, w tym ciężkiego oleju opałowego  i BIO.  AR6900-D MAX został zaprojektowany do czyszczenia, smarowania ochrony układu paliwowego przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności spalania dzięki zastosowaniu dodatku podwyższającego liczbę cetanową i nanotechnologii katalizatora spalania Archoil.  AR6900-D MAX jest odpowiedni do silników wysokoprężnych (DIESEL) samochodów osobowych, furgonetek, autobusów, ciężarówek, maszyn rolniczych, silników morskich  i kolejowych włącznie z silnikami najnowszej klasyfikacji Euro 6 oraz wyposażonymi  w najnowsze systemy wtrysku paliwa wysokiego ciśnienia Common Rail.  AR6900-D MAX potrafi obniżyć zużycie paliwa, emisję spalin i osadów węglowych, pomaga chronić konwertery katalityczne, zawory EGR, turbosprężarki oraz filtry cząstek stałych (DPF).  CZYŚCI UKŁAD PALIWOWY 
 AR6900-D MAX zawiera najnowocześniejsze technologicznie detergenty przetestowane pod kątem zapewniania kontrolowanego usuwania osadów i utrzymywania w czystości: 
układu paliwowego, wtryskiwaczy i silnika. AR6900-D MAX usuwa wszystkie rodzaje depozytów z wtryskiwaczy, nagary węglowe i laki.  
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 AR6900-D MAX skutecznie czyści starsze jak i nowoczesne układy paliwowe specyfikacji Euro 5/6. Przywraca osiągi silnika, ekonomiczne spalanie i niski poziom emisji szkodliwych spalin.  SMARUJE UKŁAD PALIWOWY 
 AR6900-D MAX zawiera nowoczesny środek smarny pomagający chronić układy wtryskowe wysokiego ciśnienia i pompy paliwowe przed niskiej smarności paliwem  o bardzo niskiej zawartości siarki (ULSD).   Energia wytwarzana w procesie spalania może być utracona w wyniku tarcia wewnętrznego silnika pomiędzy pierścieniami tłokowymi a ścianą cylindra. AR6900-D MAX smaruje także te obszary w rezultacie podwyższając osiągi silnika oraz jego ochronę, co czyni go idealnym modyfikatorem ubogich w dodatki paliw.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 STABILIZUJE PALIWO, KLARUJE, ZAPOBIEGA KOROZJI  I EMULSJI WODNEJ 
 AR6900-D MAX zawiera przeciwutleniacze mające na celu ustabilizowanie i wydłużenie okresu przydatności paliwa w trakcie jego przechowywania. Zintegrowany inhibitor korozji chroni zbiorniki paliwa i kluczowe elementy układu paliwowego przed skutkami utleniania.  AR6900-D MAX zapobiega powstawaniu emulsji wodnej i separuje wodę od paliwa. Pienienie także zostaje zmniejszone. 
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 AR6900-D MAX zawiera sprawdzoną technologię podwyższającą liczbę cetanową (do4 punktów przy rekomendowanej proporcji 1:1000) aby poprawić efektywność spalania i osiągi silnika przy jednoczesnym ograniczeniu hałasu silnika. Nanotechnologia  katalizatora spalania Archoil wykorzystująca nagrodzoną Nagrodą Nobla syntezę z molekułami paliw węglowodorowych ułatwia czystsze spalanie, poprawia jakość spalania, dodatkowo przyczyniając się do poprawy osiągów przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia paliwa, emisji spalin i redukcji poziomu depozytów w komorze spalania, turbosprężarce, filtrze cząstek stałych DPF, zaworze EGR i konwerterze katalitycznym. 
 Regularne stosowanie redukuje poziom depozytów komory spalania, zaworu EGR, turbosprężarki i filtra DPF obniżając potrzebę stosowania dodatkowych dedykowanych im środków czyszczących czy regenerujących filtr DPF. 
 BEZPIECZEŃSTWO I WARTOŚĆ 
 Zastosowanie wyłącznie w 100% aktywnych składników koncentratu oznacza niższe zużycie i większą korzyść z zakupu produktu. AR6900-D MAX nie generuje skutków ubocznych i jest w pełni zgodny z normą EN 590. Jest całkowicie rozpuszczalny w oleju napędowym i kompatybilny z depresatorami. 
 CECHY I ZALETY 
  Przywraca utracony moment obrotowy, moc i niskie spalanie  Obniża emisję szkodliwych spalin  Zapobiega powstawaniu osadów powierzchniowych  Dyspergator - usuwa obecne cząstki stałe z paliwa  Środek smarny - smaruje układ paliwowy i górę silnika  Detergent - bezpiecznie czyści wtryskiwacze i usuwa osady  Stabilizator - wydłuża okres przydatności paliwa  Spełnia najnowsze testy wydajności DW-10  Obniża dymienie i skraca czas regeneracji filtra DPF   Chroni przed korozją i emulsją wodną  100% bezpieczne i aktywne składniki  Całkowicie zgodny z paliwami spełniającymi normę EN 590  Nie wykazuje skutków ubocznych  Zoptymalizowany i przetestowany pod kątem paliw zgodnych z normą EN 590  Strona 3 z 4 
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 STOSOWANIE WEDŁUG POTRZEB 
 Modyfikatory paliw Archoil są z powodzeniem stosowane na całym świecie w szerokim wachlarzu aplikacji, w tym: w użytkowych pojazdach flotowych, elektrowniach, piecach, generatorach, statkach morskich, sprzęcie górniczym, pojazdach rolniczych, maszynach, sporcie motorowym, pojazdach użytkowników prywatnych i innych. 
 AR6900-D MAX jest w pełni konfigurowalny i może być mieszany w celu spełnienia szczególnych wymagań i pożądanych proporcji także dla profesjonalistów hurtowych  i operatorów flot. 
 INSTRUKCJA STOSOWANIA 
 Stosuj w proporcji 1:1000 (10 ml modyfikuje 10 litrów oleju napędowego). Usunąć uszczelkę spod korka, dozować wymaganą ilość dla danego zbiornika paliwa  a następnie dodać paliwo. 
 OPAKOWANIA  100ml próbka, 500ml i 1L butelki z dozownikiem. Dostępny także w opakowaniach 5L, beczkach 200L i 1000L IBC   ZASADY BEZPIECZEŃSTWA - NIEBEZPIECZEŃSTWO  Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Łatwopalna ciecz i pary.  Przechowywać pod zamknięciem. Unikać przedostania się do środowiska. Zebrać wyciek. Zawartość/opakowanie zanieść do odpowiedniego punktu zbierania odpadów.   W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem. NIE wywoływać wymiotów.  Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Działa drażniąco na oczy. 
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