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AR6800 Diesel Full Power Cetane Booster 

Kaikkiin dieselmoottoreihin 
 

 
 

AR6800 on voimakas konsentraatti ja setaanilukua nostava dieselin lisäaine suunniteltu vaativalle käyttäjälle joka haluaa 
maksimoida suorituskyvyn. 

AR6800 on erikoinen tuote joka on saanut alkunsa AR6200 käyttäjien toiveista. 

AR6800 ei sisällä turhia kemikaaleja tai muita n.s. täyttöaineita ja sitä voidaan käyttää kaikkiin dieselmoottoreihin, tyypistä 
riippumatta. 

Tuotteessa sataprosenttisesti aktiivisia olevat aineet ovat suunniteltu antamaan ylivoimaisen voitelevuuden ja suojan samalla kun 
se puhdistaa ja parantaa polton tehokkuutta ja nostaa setaanilukua jopa 8 pinnalla. 

AR6800 lisää hevosvoimia ja vääntöä samalla kun se vähentää kulutusta ja haitallisia päästöjä. 

AR6800 soveltuu jatkuvaan käyttöön jokaiseen dieselpohjaiseen polttoaineeseen sekä kaikkiin dieselmoottorityyppiin, mukaan 
lukien yhteispaineruiskutuskoneisiin (Common rail). 

Sisältää puhdistusaineen joka on erityisesti suunniteltu suojaamaan koko polttoainejärjestelmää haittavaikutuksilta jotka 
vähärikkiset polttoaineet tuottavat samalla kun se suorittaa turvallisen puhdistuksen noelta ja lian kerääntymisiltä. 

Archoilin polton katalyyttitekniikka yhdessä sen erittäin puhtaalla setaaniarvoa korottavan tekniikkakemian (99,9% 2-EHN) 
avulla saadaan aikaan puhtaamman polton mutta myös hyödynnettyä kaiken polttoaineessa olevan energian (BTU’n). 

 

Ominaisuudet / Hyödyt 

 

 Tuotteessa oleva katalyytti maksimoi polttoaineessa olevan energian (BTU’n). 
 Palauttaa ja lisää hevosvoimia ja vääntöä ja parantaa kulutustaloutta. 
 Vähentää haitallisia päästöjä, CO, NOX, SO, SO2 ja HC. 
 Emulgointiaine – erottaa tehokkaasti veden polttoaineesta.  
 Estää polymerisoinnin – pysäyttää lietteen ja pintakerrostumat. 
 Dispergointiaine – Poistaa turvallisesti kerrostumat polttoainejärjestelmästä ja polttotilan pinnoilta.  
 Estää ruosteen muodostumista – Suojaa polttoainejärjestelmää ja tankkia ruosteelta 
 Säilyttää polttoaineen energian 
 Ei ole syttyvä  
 Ei sisällä alkoholia 

 



                               Archoil Sverige, Daniel Bertell Solutions AB, Vävar Johans Gata 37, 12070, Stockholm, +46 (0)8 5333 9730, sales@archoil.se 
                                                              Copyright © 2014 www.archoil.se 

 

 

AR6800 sisältää dispergointiainetta joka stabilisoi ja ylläpitää varastoitua polttoainetta. Diesel voi polymeroitua heti 
raffinoitumisen jälkeen. Polymerisointi muodostaa pieniä partikkeleita jotka suurenevat ja kasaantuvat liejuksi joka tukkii 
suodattimia ja suuttimia. Tämä vuorostaan vähentää tehoa samalla kuin polttoainetalous huononee ja haitalliset päästöt 
lisääntyvät. 

AR6800 hajottaa mahdollista liejua ja estää sen muodostumista ja mahdollistaa paremman ja tehokkaamman polton. AR6800 
pidentää polttoaineen elinikää. 

AR6800’n kehittynyt formula sisältää suuttimia ja pumppuja suojaavia voiteluaineita jotka ratkaisee nykyaikaisten vähärikkisten 
polttoaineidin aiheuttamat ongelmat. 

Se sisältää myös ruosteenesto-ainetta suojatakseen polttoainetankkia ja puhdistusaineita joka auttaa pitämään letkut, suodattimet, 
suuttimet ja polton pinta-alueet puhtaina ja myös emulgointiainetta joka erottaa kerääntyneen veden. 

 

Käyttöohjeet 

 

Kohtalaiseen setaanilisäykseen, puhdistukseen ja poltonparannukseen käytä 50 litraan polttoainetta 50ml AR6800. 

Maksimoidaksesi suorituskykyä käytä 100ml AR6800 50 litraan polttoainetta kohti. 

 

Saatavana pakkauksissa 
100 ml pullo 

500 ml pullo 

1 liters pullo 

5 liters kanisteri. 

20 liters kanisteri 
 


