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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Το DIESEL FLOW είναι μίγμα ειδικών διαλυτών και ολεφινών μικρού μοριακού 
βάρους,κατάλληλο για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης αλλά και για τα μεσαία 
κλάσματα πετρελαίου.Το Diesel Flow δρα αποτελεσματικά ως αντιπαγωτικό πετρελαίου 
αλλά και ως βελτιωτής ροής ακόμη και σε πολύ χαμηλες θερμοκρασίες. 
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
 
Το DIESEL FLOW  παρέχει τα εξής πλεονεκτήματα : 

 Μείωση του σημείου απόφραξης ψυςρού φίλτρου(CFPP) μέχρι τους -150C. 
 Μείωση του σημείου ροής (ΡΡ) του πετρελαίου μέχρι τους -290C. 
 Βελτιώνει την ρευστότητα των πετρελαίων ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες. 
 Συμπυκνωμένο προϊόν,χρησιμοποείται σε μικρή δοσολογία. 

 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
 
Με προσθήκη του  DIESEL FLOW σε δοσολογία 750ml ανά 1000 λίτρα πετρελαίου 
επιτυγχάνουμε μείωση του σημείου απόφραξης ψυχρού φίλτρου (CFPP)μέχρι και τους  
-150C και μείωση του σημείου ροής του πετρελαίου μέχρι και τους -290C.Επίσης η 
συνδυασμένη του δράση επιτρέπει την βελτίωση της ρευστότητας του πετρελαίου ακόμη 
και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες κάτω των -200C.Το Diesel Flow προστίθεται στην 
δεξαμενή καυσίμου πριν από την πετρέλευση σε δοσολογία 750ml Diesel Flow ανά 1000 
λίτρα πετρελαίου κίνησης και στην συμπυκνωμένη του μορφή 1 λίτρο Diesel Flow 
Conc.ανά 4000 λίτρα πετρελαίου.  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ I: Βελτίωση Σημείου Ροής(Α) και Σημείου Απόφραξης Ψυχρού 
Φίλτρου(Β) σε Πετρέλαιο Θέρμανσης και Κίνησης αντίστοιχα, με την χρήση του 
αντιπαγωτικού προσθέτου Diesel Flow. 
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ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟΥ 
FL-550 (ΔΟΣ.:0,75:1000) 
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Οι παραπάνω τιμές είναι τυπικές για κανονικές συνθήκες παραγωγής και δεν αποτελούν προδιαγραφή. 
 
 
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν φυλλάδιο ισχύουν κατά τον χρόνο έκδοσης του. Ουδεμία εγγύηση παρέχεται 
σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητά τους. Ο χρήστης οφείλει  να αξιολογήσει και να χρησιμοποιήσει τα  προϊόντα 
τηρώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

 


