ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ДИЗЕЛ ДЕПРЕСАТОР
(ДОБАВКА ЗА ДИЗЕЛЕОВ ГОРИВО ПРИ НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ)
Производител: Carix Polska Sp. z o. o. Aleje Jerozolimskie 133/32, 02-304 Warszawa
1. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПОНЕНТИТЕ.
Смес от ароматни въглеводороди и пакет от добавки
2. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА
Температура на кипене (1078)

185-209 оС (типично)

Температура на възпламеняване (ASTM D-93/PMCC

62 oC (типично)

Teмпература на самовъзпламеняване (АSTM E-659)

200 oC

Граници на възпламеняемост/експлозия във въздух

0,8 % V/V (долна)
6 % V/V (горна)

Налягане на парите

150 Pa при 20 оС (типично)

Плътност (ASTM D 4052)

882-892 kg/m3 при 15 оС

Разтворимост във вода

неразтворим

Коефициент на разпределение, n-октанол/вода

Log Pow > 3,8-4,8 (изчислено)

Кинематичен вискозитет (ASTM D-445)

1,2 mm2/s
(типично)

Повърхностно напрежение (АСТМ D-971)

30 mN/m при 20 оС

Молекулно тегло

131

при

25

оС

3. ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА И ДОЗИРОВКА.
Предпазва от зараждане,уедряване и изкристализиране на парафиновите
въглеводороди в дизеловото гориво при ниски температури и по този начин
предпазва от запушване на горивния филтър.
ВНИМАНИЕ: Не разтваря вече образувалите се кристали . Препоръчва се да
се добави преди падане на температурите.
ДОЗИРОВКА: Зависи от състава на дизеловото гориво. Препоръчваната доза е
1 л./1000 л. Дизелово гориво или 500 мл./500 л. Дизелово гориво. При тази
дозировка 1/1000 л, граничната температура на филтруемост и замръзване се
понижава между 7 - 9 оС. При температури по-ниски от – 15 оС дозата трябва да се
удвои.
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4. СЪХРАНЕНИЕ
Няма специални изисквания за съхранение. Температурата при съхранение не
трябва да превишава +45 оС. Ако се съхранява при отрицателни температури,
продукта трябва да се загрее до стайна температура преди използване.
5. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни
ефекти във водната среда. Подробно описание на мерките за безопасност може да
намерите в съответната Информация за безопасност на продукта, която се
предоставя от вашия представител на Shell.
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