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Eurol Diesel No Smoke opracowano w celu ograniczenia 
zarówno czarnego dymu, jak i białego dymu z silników 
Diesla. Biały dym spalinowy powstaje w wyniku wtrysku 
paliwa do komory spalania i nie jest spalany prawidłowo. 
Główną przyczyną dymu z silników wysokoprężnych jest 
jednak nagromadzenie osadów węgla w silniku, co 
prowadzi do powstawania czarnego dymu. Eurol Diesel 
No Smoke naprawia większość przyczyn dymu 
spowodowanych brudnymi wtryskiwaczami, 
zanieczyszczoną komorą spalania lub nawet źle działającą 
turbosprężarką. Eurol Diesel No Smoke nie tylko redukuje 
dymienie z układu wydechowego silnika do 95%, 
redukując w ten sposób emisję CO2, pyły i emisje 
węglowodorów niemetanowych, ale także zapewnia 
większą moc silnika. Eurol Diesel No Smoke poprawia 
reakcję silnika na przyspieszenie i obniża zużycie paliwa w 
starszej generacji silników, sprawi, że silnik będzie 
pracował płynniej i coszej. Jeżeli jednak niebieski dym 
jest wynikiem spalania oleju silnikowego stosuj inny 
dodatek o nazwie Eurol Visco Oil Plus, który może 
rozwiązać ten problem. Butelka 250 ml oleju 

Właściwości fizyczne
Barwa Żółta
Masa właściwa w 20°C 0.82 kg/l ASTM D 1298
Lepkość, kinematyczny w 40°C 2.8 cSt ASTM D 445
Temperatura zapłonu 62 °C ASTM D 93

Additives - Fuel

napędowego Eurol Diesel No Smoke jest zalecana do 
stosowania w od 35 l do 65 litrów paliwa. Optymalny 
wynik zostanie osiągnięty, gdy system Eurol Diesel No 
Smoke zostanie uruchomiony przez system, udając się na 
autostradę przez maksymalnie godzinę, aby zapewnić 
właściwe czyszczenie. Możesz używać Eurol Diesel No 
Smoke przez cały czas, aby usunąć czarny dym z 
wydechu.

Opis

Eurol Diesel No-Smoke
Środek zapobiegający zwiększonemu zadymieniu spalin w silnikach Diesla


