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SMAR DO SILNIKÓW DIESLA 
DIESEL LUBRICANT 

 
 
OPIS 
 
Kleen-Flo DIESEL LUBRICANT jest bezalkoholowym, całorocznym smarem przystosowanym dla 
paliw do silników wysokoprężnych (Diesla) o małej zawartości siarki. Zapewnia on doskonałą 
smarowność i ochronę przed zużyciem dla pomp paliwowych silników wysokoprężnych, obniża 
temperaturę płynności paliwa dieslowskiego oraz pomaga rozproszyć wodę. 
 
PRZEZNACZENIE / UZASADNIENIE UŻYCIA 
 
Smar do silników Diesla jest dodawany bezpośrednio do zbiornika paliwa. Czyści on cały układ 
paliwowy, zmniejszając wydalanie spalin oraz zwiększając moc silnika. Pochłania on również wilgoć w 
zbiornikach paliwa, tym samym zapobiegając korozji podczas okresu letniego. 
 
ZASTOSOWANIE 
 
Dla uzyskania najlepszych rezultatów należy używać ten smar regularnie przez cały rok. W normalnych 
warunkach należy używać w stosunku 1:1500. Jeśli temperatura otoczenia spadnie poniżej 0°C należy 
potroić normalną dawkę smaru. 
 
MIEJSCA SPRZEDAŻY / ZASTOSOWANIA 
 
· punkty sprzedaży i naprawy części samochodowych. 
· punkty postoju ciężarówek 
· przedsiębiorstwa budowlane 
· linie kolejowe 
· punkty sprzedaży sprzętu rolniczego 
· kopalnie 
· węglarki 
· stacje benzynowe 
· przedsiębiorstwa przewozu ciężarowego 
· przedsiębiorstwa komunikacji autobusowej 
· punkty sprzedaży łodzi, jachtów i stocznie 
· przedsiębiorstwa wycinania lasów 
· grupy militarne (wojskowe) 
· operatorzy stacjonarnych silników Diesla 
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KORZYŚCI DLA NABYWCY / ODBIORCY 
 
· Smar jest przystosowany do paliw dieslowskich z niską zawartością siarki. 
· Pomaga przywrócić smarowanie zarówno wtryskiwaczom jak I pompom paliwowym. 
· Jest środkiem całkowicie bezalkoholowym. 
· Smar jest produktem przeznaczonym do stosowania przez cały rok 
· Zmniejsza wydzielanie spalin z silnika. 
· Czyści i smaruje cały system paliwowy silników Diesla. 
· Zwiększa moc silnika. 
· Redukuje wilgotność, przez co zapobiega korozji w okresie letnim. 
· Zwiększa żywotność silnika i filtra paliwa. 
· Zwiększa całkowitą sprawność systemu i w związku z tym obniża koszt napraw. 
· Łatwy w użyciu, po prostu dodaje się go do paliwa. 
· Zmniejsza zużycie paliwa. 
· Zmniejsza emisję spalin 
· Poprawia właściwości stabilności paliwa podczas przechowywania. 
 
DANE TECHNICZNE: 
 
· Wygląd: płyn koloru jasnożółtego 
· Ciężar właściwy 0.85 
· Temp. zapłonu 62°C 
 
OPAKOWANIA: 
 
Numer katalogowy 952 -- 18 x 195 ml 
                                953 --  4x 1,92 L 
 


