BRÆNDSTOFTILSÆTNING Sta-Bil

STA-BIL DIESEL
STA-BIL Diesel
Moderne diesel nedbrydes og kan skabe problemer med vækst af mikroorganismer.
STA-BIL DIESEL holder dieselolien frisk, fremmer termisk stabilitet, beskytter mod
korrosion og fjerner vand fra dieselolien som forhindrer væksten af
mikroorganismer, bakterier, og alger.
STA-BIL DIESEL indeholder også tilsætningsstoffer som giver ekstra smøring og
som renser brændstofsystemet.
Forhindrer at der dannes slim
Renser og smører dyser for at forbedre ydeevnen
Fjerner vand og forhindrer væksten af mikrober, alger, bakterier
Anbefales til brug i enhver tank
Kan anvendes i alle dieselolier og dieselmotorer

Varenr.

Indhold ml.

Rækker til ltr. brændstof

Pris

45-27234

236

320

195,00

45-22254

946

1.211

465,00

45-22255

3.785

4.845

1.555,00

STA-BIL STORAGE BENZIN
STA-BIL Storage Benzin
Moderne brændstof har en betydelig kortere levetid end for bare nogle få år siden,
og kan blive dårligt allerede efter 3-4 uger.
STA-BIL Storage forlænger brændstoffets levetid og har tilsætningsstoffer som
renser og beskytter brændstofsystemet.
Tilsæt altid STA-BIL til brændstoffet før langtidsopbevaring af båden for at holde
brændstoffet friskt og for problemfri start af motoren efter opbevaring!
Holder brændstoffet friskt for problemfri start af motoren efter opbevaring
Optager vand for at forhindre korrosion og renser karburator / indsprøjtning
Beskytter motoren mod bundfald, slam etc.
Forlænger motorens levetid
Kan anvendes i alle 2-takts og 4-takts benzinmotorer

Varenr.

Indhold ml.

Rækker til ltr. brændstof

Pris

45-22206

296

96

125,00

45-22207

473

152

179,00

www.columbus-marine.dk
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BRÆNDSTOFTILSÆTNING
STA-BIL 360 MARINE BENZIN

STA-BIL 360 Marine Benzin
Når ethanolblandede brændstoffer (f.eks. 95-oktan benzin, E10 osv.) er
hydroskopiske (tiltrækker og holder på fugt), er STA-BIL® 360 MARINE nødvendig
når brændstoffet bruges i bådmotorer og jetski.
Brug altid STA-BIL® 360 MARINE når brændstoffet ikke bruges inden for 14 dage.
Markedets bedste brændstofadditiv til ethanol - blandet benzin
(f.eks. 95-oktan benzin, E10 osv.)
Holder brændstoffet frisk for problemfri start og optimal forbrænding
Forhindrer korrosion
Rengør karburator / dyser
Kan anvendes i alle typer 2-takts og 4-takts benzinmotorer
Forbedrer motorens egenskaber året rundt
Det er helt sikkert at have en højere blanding af STA-BIL®, det eneste der sker
er,at du øger rengøringen af dit brændstofsystem og forlænger holdbarheden
af din benzin.

464

Varenr.

Indhold ml.

Rækker til ltr. brændstof

Pris

45-22239

236

304

195,00

45-22241

296

380

225,00

45-22240

946

1.216

465,00

45-22250

3.785

4.864

1.555,00

www.columbus-marine.dk

