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            AR6800 Diesel Full Power Cetane Booster 
         För alla dieselmotorer 

 
 

 AR6800 är ett högkoncentrerat och cetantalshöjande dieseladditiv designat för den kräsna kunden som vill maximera 
prestandan.   

 

AR6800 är en mycket speciell produkt som har uppkommit genom önskemål från befintliga AR6200-EU användare.  

 

AR6800 innehåller inga onödiga kemikalier eller fyllningsmedel och det kan användas i alla typer av dieselmotorer.  

 

De 100% aktiva ingredienserna som den innehåller är konstruerade för att ge överlägsen smörjning, och skydd, samtidigt som 
den rengör och förbättrar förbränningseffektiviteten samt höjer cetan talet med upp till 8 punkter. 

 

AR6800 ökar hästkrafter och vridmoment samtidigt som den minskar bränsleförbrukningen och skadliga utsläpp. 

 

AR6800 är lämplig för kontinuerlig användning med alla dieselbaserade bränslen i alla typer av dieselmotorer, inklusive 
högtrycks common rail motorer. 

 

Ett särskilt smörjmedel skyddar hela bränslesystemet mot de skadliga effekterna av låg smörjförmåga från lågsvavliga bränslen 
medan det noggrannt utvalda rengöringsmedlet utför en säker borttagning av sot och bränslesystemsavlagringar.  

 

Archoil’s förbränningskatalysatorteknik i kombination med den mycket rena cetan-ökningskemin (99,9 % 2-EHN) underlättar en 
renare förbränning som förhindrar koluppbyggnad men som dessutom maximerar den tillgängliga energin i bränslet. 

 

Egenskaper/Fördelar 
 

 Katalysatorn i AR6800 maximerar tillgängligt BTU (energi) i bränslet 
 Återställer och ökar hästkrafter, vridmoment och "bränsle-ekonomi" 
 Minskar skadligt utsläpp CO, NOX, SO, SO2 & HC 
 Emulgeringsmedel - Separerar effektivt vatten från bränslet 
 Hämmar Polymerisation - Förhindrar slam och ytbildning 
 Dispergeringsmedel - Tar säkert bort avlagringar i bränslesystemet och i förbrännings ytor 
 Hämmar Korrosion - Skyddar bränslesystem och bränsletank etc från korrosion  
 Bibehåller bränslets integritet 
 Ej brandfarlig - Kan transporteras säkert både nationellt och internationellt 
 Innehåller ingen alkohol	   
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AR6800 innehåller ett dispergeringsmedel för att stabilisera och upprätthålla lagrat bränsle. Dieselbränsle kan börja 
polymerisera så snart den är raffinerad. Denna polymerisation bildar submikroskopiska partiklar och om processen får fortsätta 
blir dem större och börjar klumpa ihop sig. Då bildas makroskopiskt slam som förstoppar filter och injektorer. 

 

Det resulterar i förluster av både kraft och bränsle-ekonomi och ökar dessutom skadliga utsläpp. 

AR6800 avlägsnar existerande mikroskopiskt slam och förhindrar framtida polymerisation vilket gör att bränslet förbränns mer 
effektivt. AR6800 förlänger livslängden på bränslet. 

 

I AR6800’s avancerade formula ingår smörjmedel för att skydda spridare och pumpar mot kritiska problem områden i dagens 
"smörj-fattiga" ULSD bränslen.  

 

Den innehåller även en korrosions hämmare för att skydda bränsletanken och andra viktiga system; och rengöringsmedel för att 
hålla bränsleslangar, filter, spridare och förbrännings ytor rena; samt emulgeringsmedel för att separera vatten som samlats. 

 

Bruksanvisning 
 

För en måttlig cetanhöjning, rengöring och förbränningsökning använd 50ml per 50 liter diesel. 
 
För maximal prestanda använd 100ml per 50 liter diesel. 
 
Tillgängliga volymer 
 

100 ml flaska 

500 ml flaska 

1 liters flaska 

5 liters dunk 

20 liters dunk 


