
VLASTNOSTI

Koncentrovaná přísada pro rozpouštění a prevenci

tvorby krystalů močoviny.

Čistí systém SCR vznětových motorů, zejména nádrž
AdBlue® a vstřikovače močoviny.

✓ KENT Urea Anti Crystal Additive v nádrži AdBlue® při doplňování (podíl 0,25 %) vyčistí vstřikovače 
močoviny a nádrž, čímž zabrání poruchám způsobeným kontaminací krystaly.

✓ Krystaly se mohou z močoviny objevit při nízké venkovní teplotě (cca -10 °C) nebo pokud teplota 

výfukových plynů není dostatečná pro dokončení redoxní reakce.
✓ Tento přípravek také rozpouští krystaly na dílech znečištěných krystaly močoviny přímou aplikací.

1.Určete, kolik litrů AdBlue® je naplněno v nádrži močoviny vozidla.

2. Vypočítejte potřebné množství aditiva (poměr je 25 ml aditiva na 10 litrů roztoku močoviny).

3. Uvolněte víčko čtvrt otáčkou.

4. Naplňte dávkovací hlavici stlačením láhve, otevřete uzávěr a nalijte obsah do nádoby na močovinu
před naplněním AdBlue®
.

Upozornění : Nikdy nedávejte UREA ANTI CRYSTAL ADDITIVE do palivové nádrže. Přidává se pouze

do nádrže AdBlue®.

Poznámka : Chraňte výrobek před mrazem
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INSTRUKCE

UREA ANTI CRYSTAL ADDITIVE

Název Zkratka Balení Obj. číslo

UREA ANTI CRYSTAL 

ADDITIVE 

KUCA 250 ml láhev s 
dávkovací 

hlavicí 

86864



Číslo výrobku: 86864

Název:                      UREA ANTI CRYSTAL ADDITIVE

Balení:     láhev s dávkovačem 

Zápach                                            čpavek

VOC: 0 g/l

pH 9

Velikost balení: 250 ml

Poměr ředění:                               0,25 % v AdBlue® 

Bezpečnostní list: ano

Barva produktu: průhledná 

Rozpustnost ve vodě:                   mísitelný

Teplota použití:                              -20 až + 40 °C

Životnost 24 měsíců

Kód celního sazebníku: 34029010

Hustota 1

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.

UREA ANTI CRYSTAL ADDITIVE

N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ
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Certifikát č. 08.552.121
ISO 9001:2009 

Tel. +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz

www.ntek.cz


