
 

 

 

 

 

 
 
 

  Super Diesel Additiv 
 
 
 
DESCRIÇÃO O Super Diesel Additiv é uma combinação de agentes com propriedades de 

limpeza, dispersantes e de protecção e que aumentam o número de cetano, 
apropriado para os motores, combustíveis lubrificantes e líquidos tal como as 
condições de funcionamento actuais. Através do aumento da facilidade de ignição o 
combustível é queimado mais facilmente no funcionamento a frio e assim evitam-se 
os maus-cheiros devidos a gases de escape. Indicado para todos os motores diesel 
e combustível para motores diesel. 

 
 
CARACTERÍSTICAS - Garante limpeza e evita depósitos no sistema de combustível e na câmara de 

combustão 
- Mantém os injectores limpos, garante uma combustão melhor do motor, o que leva 
a um baixo consumo de combustível específico e a uma potência máxima do motor 
- Previne a gripagem e resinificação das agulhas de injecção 
- Aumenta o efeito de lubrificação do gasóleo com baixo teor de enxofre (gasóleo 
com baixo teor de enxofre segundo DIN EN 590) e evita o desgaste das bombas de 
injecção de distribuição 
- Aumenta o número de cetano do gasóleo, evolução do processo de combustão -  
suave e cuidadosa 
- Contém um antioxidante e protege contra a corrosão 
- Compatível com todo o tipo de catalisadores de oxidação de gasóleo modernos 

 
 
DADOS  
TÉCNICOS  Base  : combinação de aditivos em líquido de suporte 
 Cor  : amarelo-acastanhado 
 Densidade a 15 °C : 0,84 g/cm³ 
 Classe de risco VbF  
 (legislação alemã para  
 líquidos inflamáveis) : A III 
 Ponto de inflamação : 63 °C 
 Ponto de congelação : -36 °C 
 
 
CAMPOS DE  
UTILIZAÇÃO Adicionar ao gasóleo em todos os motores diesel, especialmente também em 

motores diesel de injecção de alta pressão como Common-Rail e sistema injector-
bomba, de veículos ligeiros, veículos pesados, tractores, máquinas de construção e 
motores estacionários. Muito apropriado para a conservação de motores em 
paragem prolongada sob condições extremamente severas. 
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UTILIZAÇÃO - Uma lata de 250 ml é suficiente para 75 l de gasóleo, dosagem 1:300. 
 
 - Para a limpeza dos injectores e a protecção contra a corrosão o produto Super 

Diesel Additiv é adicionado todos os 2000 km no tanque do veículo. 
 
 - Barris de 205 l para veículos pesados, agências de transportes, empresas de 

autocarros, indústria. Dosagem para gasóleo 1:300. 
 
 - Adicionar 1% do produto Super Diesel Additiv ao combustível em paragem 

prolongada e conservação de motores. Respeitar as normas de conservação. 
 

- O produto Super Diesel Additiv pode ser adicionado ao 
 combustível a qualquer momento, já que a mistura ocorre por acção própria. 

 
 
EMBALAGENS   
DISPONÍVEIS  Super Diesel Additiv  
  250  ml   Art. n° 5120 D-F-NL 
  250  ml   Art. n° 1806 GB-GR-I 
  250  ml   Art. n° 1904 D-F-I 
  250  ml   Art. n° 1991 D-RUS-UA 
  250  ml   Art. n° 2504 D-E-P 
  250  ml   Art. n° 2814 DK-FIN-N-S 
  250  ml   Art. n° 8343 D-PL-BG 
  250  ml   Art. n° 8366 GB-ARAB-F 
  250  ml   Art. n° 8379 D-H-RO 
  300  ml   Art. n° 2904 GB-ISRAEL 
  5  l Vasilha Art. n° 5140 
  20  l Vasilha Art. n° 5136 
  50  l Barril  Art. n° 5145 
  203  l Barill  Art. n°  2599 Export 
  205  l Barill  Art. n° 5146 
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A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só 
pode aconselhar sem compromisso. 
 


