
Bezpieczna podróż
z Diesel Skydd

oryginalna, szwedzka receptura
grawancja najwyższej jakości
skuteczny do -39˚C



• wysoce skoncentrowany (1:1000) dodatek do oleju napędowego, zalecany 
szczególnie w okresie jesienno – zimowym

• ułatwia uruchomienie i pracę silnika wysokoprężnego w niskich temperaturach
• zapobiega wydzielaniu się parafiny w oleju napędowym w niskich 

temperaturach, blokowaniu filtra i przewodów paliwowych
• skuteczny do -39°C (w zależności od rodzaju i temperatury użytego oleju 

napędowego)
• po dodaniu do oleju napędowego zgodnie z podanym sposobem użycia, paliwo 

spełnia wymogi normy PN-EN 590+A1:2011 - odpowiedni dla wszystkich 
silników diesla oraz podzespołów w układzie paliwowym, zgodnie z tą normą 
m.in dla filtru DPF

• wysoce skoncentrowany (1:1000) dodatek do oleju napędowego, zalecany 
szczególnie w okresie jesienno – zimowym

• ułatwia uruchomienie i pracę silnika wysokoprężnego w niskich temperaturach
• zapobiega wydzielaniu się parafiny w oleju napędowym w niskich 

temperaturach, blokowaniu filtra i przewodów paliwowych
• skuteczny do -39°C (w zależności od rodzaju i temperatury użytego oleju 

napędowego)
• po dodaniu do oleju napędowego zgodnie z podanym sposobem użycia, paliwo 

spełnia wymogi normy PN-EN 590+A1:2011 - odpowiedni dla wszystkich 
silników diesla oraz podzespołów w układzie paliwowym, zgodnie z tą normą 
m.in dla filtru DPF

Okres jesienno-zimowy to czas niskich temperatur oraz problemów  
z uruchamianiem silników diesla. Wraz ze spadkiem temperatury 
następuje mętnienie oleju napędowego spowodowane 
wydzielaniem się kryształów parafiny, które blokują przewody 
paliwowe i filtr paliwa. Wytrącanie się kryształów parafiny w oleju 
napędowym może następować już w temperaturze zbliżonej do 0°C.

Black Arrow DIESELSKYDD ‘czarna strzała’:

• rekomendowane dozowanie to: 1:1000 czyli 1L produktu na 1000L oleju 
napędowego (50ml produktu wystarcza na 50L oleju napędowego)

• przed użyciem należy energicznie wstrząsnąć butelką
• produkt obniża temperaturę wytrącania się parafin, nie rozpuszcza              

parafin już obecnych w układzie paliwowym
   

Black Arrow DIESELSKYDD wystarczy wlać
do zbiornika paliwa bezpośrednio przed tankowaniem.

Zmiana konsystencji produktu w bardzo niskich temperaturach (zgęstnienie) jest 
spowodowana jego wysoką koncentracją i nie powoduje utraty jego właściwości. 
Po przywróceniu jego płynności w dodatniej temperaturze, może być ponownie użyty.

Dostępne opakowania:
480ml / AT41M - jedna butelka starcza na 480 litrów oleju napędowego
1L / AT40E - jedna butelka starcza na 1000 litrów oleju napędowego
200L / BT201  


