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 0932 מספר המוצר

PAZ UP 
 תוסף לניקוי מערכות דלק במנועי בנזין

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

 תיאור המוצר
PAZ UP  שסתומי היניקה והמרססים להסרת והרחפת משקעי פיח עלתכשיר דטרגנטיהינו . 

ך מונע חימצון ופעילות פני שטח של מתכות וכ, מכיל חומרים מעכבי קורוזיה,  משווק כנוזל מרוכזהמוצר
 .הצטברות משקעים ומספק הגנה לפני השטח

 
 

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

PAZ UP  מלא במכוניתמיועד להוספה שוטפת למיכלי בנזין.  
 .מ" ק10,000בכל טיפול תקופתי או כל 

 
 

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

 
 תקן  מפרט 

 SI 90נספח א   תקן ישראלי
 
 

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

 
 נתון  תכונה 

 0.887 )ק"סמ/'גר  (15°C -משקל סגולי ב
 C( 18°(נקודת הבזקה 

  
 
 

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

 .נבדק והותאם לבנזין בישראל 
 ).Improved Driveability(נהיגות משופרת   
 .הפחתה בזיהום גזי הפליטה 
 .בקור" מהססת"שיפור בהתנעה  
 ).ORI(מספר אוקטן גבוה יותר  דרישה למניעת  
 ).הרחפת משקעים(אורך חיים מוגדל למסנני הדלק  
 .או קרבורטור/מתאים למנועי בנזין עם הזרקה ו 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 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 
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 בטיחות ואיכות הסביבה
 . המוצר אינו מסווג כחומר מסוכן 
 .אין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה, כמרבית מוצרי הסיכה 
 .  מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר 
 . או העיניים/ך עם העור ומנע מגע ממוש 
 . או חום/הרחק ממקור אש ו 
 .לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר) MSDS(העזר בדף בטיחות המוצר  
 .מוצר משומש  חייב להתקיים בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה/סילוק המוצר 
 . הי המשרד להגנת הסביב" שמן יש להעביר  למתקן מחזור שמנים  המאושר ע 

 
 

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

בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון  
ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר "ולם יש לציין שהמידע הנא. לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה

 .שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר, הדפסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


