
VLASTNOSTI

Kapalina, která čistí vodou nebo organicky

kontaminované palivo. Navržena pro všechny
typy paliv a je zejména vhodná pro paliva s

vysokým obsahem ethanolu.

✓ Absorbuje vodu do těla paliva – ničí zdroj problémů s kontaminací.
✓ Odstraňuje rozhraní mezi vodou a palivem – zabraňuje dalším problémům.

✓ Spaluje s minimálním zbytkem – žádný dopad na výkon paliva.

✓ Odstraňuje zdroj koroze – optimalizuje výkon paliva.

✓ Neobsahuje petrolej nebo naftu – žádné spotřební důsledky.

✓ Neničí katalyzátor – bezpečná pro všechny typy vozidel.
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INSTRUKCE

FLEET TREAT 950

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Fleet Treat 950 KFT 250 ml – lahvička 86700

Fleet Treat 950 KFT5 5 L - kanystr 86701

Fleet treat 950 může být přidán do benzínu i nafty. Jeho použití je doporučené zejména v případě předpokládaného
skladování paliva, ale i v případech kdy je palivo natankováno ve vozidle. Kvalita paliva závisí na skladovacích podmínkách
paliva a kondenzace je často problémem.

Tento produkt je vhodný pro použití v autech, náklaďácích, autobusech, lodích i skladovacích nádržích a to pro dočasné i

stále skladování paliva.

Protože podíl etanolu v benzínu roste na 10% problémy s kontaminací* paliva vodou se stanou vážnějšími, protože voda

obsažená v etanolu se časem separuje z těla paliva a snižuje tak množství oktanu v palivu. Fleet treat 950 tomuto předchází a

odstraňuje problém se separací vody z těla paliva.

Ideální je používat Fleet treat 950 preventivně.

Pokud dojde k zaplavení nádrže vodou MUSÍ být tato kontaminace odstraněna fyzickým vyprázdněním a vyčištěním
nádrže.

--

* Kontaminací se zdemyslí problém s kondenzací vody uvnitř nádrže nebo separací vody z ethanolu



Číslo výrobku: 86700, 86701

Životnost: 12 měsíců
Bezpečnostní list: ano

Kód celního sazebníku: 3811 90 00 90

Rozpustnost ve vodě: částečně rozpustné
Barva: namodralá
Nebezpečné vlastnosti: Dráždivost
Hustota: 0,990 g/ml při 20°C
Konzistence: kapalná
VOC: 265 g/l

TECHNICKÉ PARAMETRY

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý
uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku
nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v 
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ
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Certifikát č. 06.176.812
ISO 15001:2009 

Tel./fax: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz

www.ntek.cz

FLEET TREAT 950
250 ml produktu ošetří 50 litrů kontaminovaného paliva. V méně závažných případech dokonce až 125 litrů
paliva.

5 l produktu ošetří 1000 litrů kontaminovaného paliva. V méně závažných případech dokonce až 2500 litrů paliva.

Přidejte Fleet Treat 950 do téměř prázdné nádrže – dávkujte podle Vašeho odhadu kontaminace paliva v nádrži.
Poté dotankujte zbytek nádrže aby se obsah v ní důkladně promíchal.

TIP: Hrdlo 250ml lahvičky může být pro některé auta příliš velké a tudíž zcela nepronikne do nádrže. V těchto
případech použijte příslušný adaptér.


