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Additiv

Diesel Winter er et supplerende additiv til frostsikring af brænd- 
stoffet som ved tilsætning kan sikre at brændstoffet kan anvendes 
selv ved meget lave temperaturer. Diesel Winter tilsat i korrekt 
dosering forbedrer flydeegenskaberne på dieselolien markant og 
modvirker sammenklumpning af paraffiner ved lave vintertempera- 
turer. Produktet supplerer brændstofselskabernes frostbeskyttelse 
af dieselbrændstoffet og doseres i forhold til anvisninger for at sikre 
forbedret start og undgå motorstop. Diesel Winter er testet på 
dansk vinterdiesel med CFPP minus 24 og kan ved 1:300 tilsætning, 
anvendes ned til minus 41°C. Produktet kan ikke opløse paraffiner 
der er udfældede. For at opløse allerede udfældet paraffin skal køre- 
tøjet opvarmes i garage eller på værksted. 

Brugsanvisning 
Diesel Winter påfyldes direkte i tanken inden lave temperaturer 
forekommer. Skal opbevares frostfrit. 

Dosering
Vinterdiesel

l Frostsikring af brændstof

l Problemløser til  
 sommerbrændstof

l Sikrer alle typer  
 dieselbrændstof

l Undgå startproblemer/ 
 motorstop 

Frostsikring af brændstoffet 
ved meget lave temperaturer

Indhold: 500 ml     
Varenr. 9538 
Leveres i 
karton á 24 stk

Diesel

Diesel Winter er speciel formuleret med et additiv og molekylestruktur som modvirker sam- 
menklumpning af allerede udfældet paraffin. Paraffin er en naturlig del af dieselbrændstoffets 
indhold. Virkningen af Diesel Winter afhænger af brændstoffets oprindelse og om det er som-
mer- eller vinterdiesel. Diesel i sommerkvalitet begynder at udfælde paraffiner ved -12°C og 
vinterdiesel ved -24°C. Paraffinudskilning kan medføre at brændstoffiltre og små passager i 
brændstofsystemet helt eller delvis tilstopper, hvilket kan forårsage motorstop eller startpro-
blemer. Tank frisk brændstof, hvis der er tvivl om kvaliteten. Additivet i Diesel Winter forbed-
rer brændstoffets flydeevne ved lave temperaturer hvilket bidrager til bedre forbrænding  
Produktet indkapsler vandmolekyler i brændstoffet og bringer dem til afbrænding i motoren. 
Smører og korrosionsbeskytter ligeledes brændstofsystemet.  

Sådan virker Diesel Winter

WINTER

Diesel
mængde

Diesel
Winter

Flydepunkt (CFPP) 
sænkes til

50 l
50 l
50 l

0,5 dl
1 dl
1,7 dl

-36°C
-38°C
-41°C

Frostsikker ned til -41°C

Sommerdiesel

Diesel
mængde

Diesel
Winter

Flydepunkt (CFPP) 
sænkes til

50 l
50 l
50 l

0,5 dl
1 dl
1,7 dl

-20°C
-24°C
-27°C


