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                                                      DYNAMAX 
                                                                                                              

                 GASOLINE WINTER ADDITIVE       Dátum: 25.03.2019 
 

      
                   Zimné aditívum do benzínu 
 
 
 1. Predmet TL 
 
 Tento  technický list výrobku platí  pre výrobu, skúšanie a dodávanie aditíva DYNAMAX 
GASOLINE WINTER ADDITIVE. 
   
 
 Charakteristika: 
DYNAMAX GASOLINE WINTER ADDITIVE je kompozícia na báze alkoholov, glykoléterov, 
polyglykoléterov a inhibítorov korózie. Slúži k prevencii usadzovania vody v palivovom systéme 
motorových vozidiel a následne k zamedzeniu tvorby mikrokryštálov ľadu. Vďaka svojmu zloženiu 
znižuje koróziu bio alkoholov prítomných v motorovom benzíne a znižuje kyslosť vzniknutú 
oxidáciou. Aditívum sa najčastejšie používa preventívne pred začiatkom zimnej sezóny k modifikácii 
v množstve 1:100 – 1:200 a je dokonale miešateľné s motorovým benzínom. Výhodou je prídavok 
aditíva do nádrže pred čerpaním benzínu pre lepšie zmiešanie, nakoľko voda je ako ťažšia kvapalina 
na dne nádrže.  
 
 
 Vzhľad: 
 DYNAMAX GASOLINE WINTER ADDITIVE je číra kvapalina, charakteristického zápachu  
 rozpustná vo vode, alkoholoch a uhľovodíkoch ako benzín, nafta apod. Neobsahuje látky pôsobiace  
 ako katalytický jed – aditívum je vhodné aj do pohonných hmôt vozidiel s katalyzátorom výfukových  
 plynov. 
 
 
 Použitie: 
 Dávkovanie: 300 ml na 60 l benzínu nalejte do palivovej nádrže pred každým tankovaním  
 počas zimného obdobia. 
 
 
   2. Technické parametre výrobku 
 
 DYNAMAX GASOLINE WINTER ADDITIVE musí zodpovedať týmto stanoveným parametrom: 
 

Fyzikálny stav kvapalina   

Farba číra 

Zápach charakteristický 

Hustota [g.cm-3] 0,750 – 0,850 

Teplota varu [°C] 80 - 100 

Teplota tuhnutia [°C] -90 
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 3. Skladovanie: 
 DYNAMAX GASOLINE WINTER ADDITIVE sa musí skladovať v uzatvorených utesnených 
obaloch v suchom, dobre vetranom a chladnom sklade chránenom pred vplyvom počasia. 
Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. 
 
 
 
 4. Požiarno – technické charakteristiky: 
 Horľavina  I. triedy nebezpečnosti. 
 Pri horení vznikajú plyny, ktoré obsahujú oxidy uhlíka a dusíka. 
 
 
 
 5. Dodávanie: 
 Spôsob dodávania a spôsob dopravy DYNAMAX GASOLINE WINTER ADDITIVE je predmetom 
kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi. 
 
 
 
 Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru: 
 EURO-VAT, spol. s r.o. 
 951 22 Alekšince 231 
 tel: 00421/37 78 22 326 
 www.eurovat.sk, www.dynamaxoil.com 
  
 
 
 


