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 1469 מספר המוצר

  פז דיזל פלוס
 תוסף לסולר לניקוי מערכת המרססים במנוע דיזל

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 תיאור המוצר
 .ר הישראלי ומעניק דרגת נקיון גבוהה לחלקי מערכת הדלקמותאם לסול,  תוסף לסולר-פז דיזל פלוס 

 .פז דיזל פלוס מיועד לספק סיכה למשאבת הזרקה ומרססים ובכך לתרום לאורך חיים גדול של מכללים אלה
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 שימושים אופייניים

 .מ " ק2000ק להוספה כל " סמ500בקבוק בהמוצר משווק 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 )ים הרשומים בטבלה אישור/תקנים/המוצר מתאים למפרטים( אישורים/מפרטים

 
 תקן  מפרט 

 SI 107נספח א   תקן ישראלי
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 תכונות אופייניות

 
 נתון  תכונה 

 C150  kg/lit 0.82 -צפיפות ב
 C0 75נקודת הבזקה 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 יתרונות מוצר

 . שמירה על נקיון מערכת הדלק ומרססי הסולר לתקופה ממושכת 
 .סיכה נאותה למשאבת הזרקה ומרססים גם עם סולר דל גופרית 
 .מירה על נקיון ואורך חיי מסנני הסולרש 
 .כאשר קיימת נוכחות מים ולחות בסולר, בעיקר למרססים, הגנה מפני קורוזיה 
 .הרחפת משקעי שרף הנוצרים במהלך איחסון הסולר 
 .שמירה על יציבות הסולר בתקופת האיחסון 
 .חסכון בדלק תוך שמירה על ביצוע המנוע 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 אחסון

 . יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם 
 .מומלץ להשכיב החבית, אם לא תחת גג .רצוי תחת גג במקום יבש 

 
 
 
 
 



 02/11/2008 :  מ              תאריך עדכון אחרון "מנים וכימיקלים בע               פז ש1469:               מספר מוצר2 מתוך 2 עמוד
      00.000.1469.PDS                              

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ואיכות הסביבהבטיחות
 . מסוכןחומר המוצר אינו מסווג כ 
 .אין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה, כמרבית מוצרי הסיכה 
 .  השימוש במוצרגיינה אישית בעתי מומלץ לשמור על ה 
 . או העיניים/מנע מגע ממושך עם העור ו 
 . או חום/הרחק ממקור אש ו 
 .לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר) MSDS (העזר בדף בטיחות המוצר 
 . חייב להתקיים בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבהמוצר משומש /סילוק המוצר 
 . י המשרד להגנת הסביבה"המאושר ע שמן יש להעביר  למתקן מחזור שמנים   

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 הערה

בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון  
ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר "אולם יש לציין שהמידע הנ.  העדכון האחרון של מסמך זהלתאריך
 .שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר, הדפסה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


