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Diesel üzemanyagok kezelése  

MEGASEL 

DIESEL ÜZEMANYAG KEZELÉSÉRE 

   

Új, magasan koncentrált forma METABOND kopáscsökkentővel. 

Információ és ASTM / műszaki adatok A MEGASEL számos olyan problémát akadályoz meg, 

amely az olyan üzemanyagok tárolásakor, szállításakor és elégetésekor lép fel, amelyeket 

belső égésű motoroknál alkalmaznak.   

Az a széleskörűen elterjedt gyakorlat, hogy különböző származású diesel üzemanyagokat 

összekevernek, hátrányosan befolyásolja annak stabilitását. Az ezáltal felgyorsított 

üzemanyagbomlás iszap- és baktériumképződést okoz, az égési érték ebből következő 

csökkenésével együtt.  

 

A ragadós befecskendező-fúvóka, fertőzött vezetékek, szűrők és szivattyúk drága 

üzemanyagot tűntetnek el, csökkentik a hatásfokot és emelik a karbantartási költségeket. 

Ezenkívül nagyon elterjedtek a korróziós problémák, a rozsda, a savképződés és a vízkárok a 

diesel berendezéseknél. A METABOND tartalmú diesel üzemanyag kezelésére alkalmas 

MEGASEL, tartalmazza azokat a magas értékű és sokoldalú alkotórészeket, amelyek 

szükségesek az ábrázolt állapotok hatásos legyőzéséhez. Ezenfelül a METABOND kémiailag 

kötődik a fém molekuláival és ezekkel egy mikroszkopikus finomságú, monomolekuláris, 

kopásálló védőréteget képez, amely nem mosódik le.  A METABOND polírozó hatásának 

köszönhetően a csúszó fémfelületek precíz illesztését kapjuk az ebből adódó magasabb 

élettartammal. A különösen érzékeny befecskendező-fúvóka hatásosságát a permetező 

minta betartása és pontos üzemanyag-adagolás által lényegesen javítjuk.  Éppen így kitolódik 

a hideg-kigyantásodás. A vízcseppek - amelyek a szuszpenzióban nagy zavarveszélyt 

képviselnek- emulgálódnak, és ezáltal hatásosan eltávolításra kerülnek a berendezésből.  A 

MEGASEL gyakorlatilag hamumentes (nem tartalmaz szervetlen anyagokat vagy fémeket), 

kompatibilis a legtöbb szénhidrogén üzemanyagfajtával. A MEGASEL megszűnteti a 

szénlerakodást, csökkenti a nem teljes égést és a diesel-füstöt, ugyanúgy, mint más 

környezetre károsként osztályozott emissziókat.  A MEGASEL alkotórészei megfelelnek az 

Amerikai Egyesült Államok Környezetvédelmi Hatósági előírásának / EPA ( DUR) / 365. A 

METABOND tartalmú, diesel üzemanyag kezelésére alkalmas MEGASEL hatása állandó 

alkalmazás esetén:   

            

- 3-10 %-kal csökkenti az üzemanyag felhasználást  

- csökkenti a kopást és növeli a gépek élettartamát  

- tisztítja és védi a befecskendező-fúvókát  

- kiküszöböli a jegesedést  

- megakadályozza a szénlerakódást  

- csökkenti a falslevegő higítást  

- megállítja a berendezés rozsdásodását és korrózióját  
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- csökkenti a kipufogó emissziókat  

- keni a hengerfejet  

- tisztán megőrzi az üzemanyagot  

- javítja az égést  

- csökkenti a hidegindítási problémákat, és elősegíti a téli indítást  

- csökkenti a kondenzációt  

- megakadályozza az iszapképződést  

- oldja a ragadós szelepeket  

- semlegesíti a savakat  

- késlelteti a baktériumnövekedést  

- növeli a teljesítményt és a gazdaságosságot, csökkenti a karbantartásigényt  

 

HATÁROK KÖZÖTT TARTJA A KOPÁST! Alkalmazás: A MEGASEL-t a tankba való betöltés előtt 

kell az üzemanyaghoz hozzáadni. Ez különösen érvényes forgáshiány esetén. Első alkalmazás: 

Az első 200 liter gázolajnál: 40 liter gázolajhoz 20 ml MEGASEL-t adjunk, a berendezés első 

tisztításához. 

 

Rendszeresen: 40 l-enként 10 ml-t kell a gázolajhoz hozzáadni.  

 

Gazdaságosságát mi sem bizonyítja jobban, hogy 800 - 1000 liter üzemanyag kezelésére 

elegendő egy 250 ml flakon tartalma! Számoljon, megéri! 


