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Паливна присадка: MPM Complete Diesel System 
Treatment — перевірений продукт, який ідеально 
очищує та підтримує в належному стані системи 
дизельного палива.

Підсумок:
Сучасні дизельні двигуни чутливі до якості палива, яке 
вони споживають. Відомо, що додавання біокомпонента 
до дизельного палива — обов'язкова практика в більшо-
сті країнах, хоча це впливає на якість палива і ставить 
під загрозу систему його вприскування. Дуже важливо, 
щоб форсунки залишалися чистими, аби досягти 
максимальної ефективності згоряння палива. Забруднені 
форсунки є причиною багатьох проблем, таких як 
небажані відкладення («коксування»), проблеми зма-
щення та збільшення шкідливих викидів вихлопних газів. 
Окрім чистоти форсунок, важливо також запобігати 
корозії в паливній системі. Додавання добавки MPM 
Complete Diesel System Treatment до дизельного палива 
при кожному обслуговуванні запобігає зайвому забруд-
ненню паливних форсунок, корозії всієї паливної 
системи та обмежує пошкодження.

Поради для семінару:
•  Сучасне дизельне паливо (біопаливо та інше) піддає 

паливну систему більш високому ризику забруднення 
та пошкодження, оскільки форсунки особливо вразливі.

•  Брудні форсунки або форсунки, що неправильно 
працюють, можуть спричинити різноманітні проблеми, 
такі як:

 -  неналежна робота на холостому ходу;
 - відмова циліндра;
 - проблеми із запуском двигуна;
 -  збільшення викидів вихлопних газів;
 -  сильні пошкодження двигуна, наприклад розплавлені 

поршні.
•  Щоб уникнути проблем та пошкоджень, додайте до 

свого дизельного палива добавку MPM Complete Diesel 
System Treatment при кожному обслуговуванні.

Що робить присадка MPM Complete Diesel 
System Treatment? 
Присадка MPM Complete Diesel System Treatment не має 
рівних, коли йдеться про підтримку чистоти форсунок 
дизельного палива та видалення вже сформованих відкла-
день. Сучасні дизельні двигуни із системами вприскування 
Common Rail більш чутливі до відкладень на двигуні та фор-
сунках. Забруднені форсунки зменшують потік дизельного 
палива та призводять до несправності вприскування. Окрім 
всього іншого, це призводить до зниження потужності дви-
гуна, збільшення споживання палива, проблем змащення, 
небажаних відкладень та збільшення шкідливих викидів 
вихлопних газів. Незалежні випробування довели виняткові 
властивості добавки MPM Complete Diesel System Treatment 
для очищення систем та збереження їх в чистоті, навіть для 
палива із вмістом біокомпонента до 10 % (у Нідерландах 
біокомпонент у дизелі B7 наразі становить 7 %).

Reinigingsprestaties:
Міжнародний стандартизований тест (CEC F-98-08 [DW-10]: 
Тестування прямого вприскування та забруднення форсу-
нок на дизельних двигунах із системами Common Rail) 
показав, що присадка MPM Complete Diesel System очищує 
забруднені форсунки так, що вони виглядають як нові!
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З очищувачем MPM Complete Diesel System Treatment
Без очищувача MPM Complete Dissel System

Фото крупним планом: Форсунка 
перед додаванням очищувача

Фото крупним планом: 
Форсунка після 
додавання очищувача
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Скорочення витрат палива:
Польові випробування, проведені на дизельних тран-
спортних засобах із використанням добавки MPM 
Complete Diesel System, показали зменшення споживання 
палива та збільшення потужності.

Чисті форсунки:
Окрім очищення забруднених форсунок, присадка MPM 
Complete Diesel System Treatment також підтримує їхню 
чистоту. В основному це означає, що в дуже вузьких 
каналах форсунок не утворюються нові відкладення.

У багатьох країнах додавання біокомпонента до сучас-
ного дизельного палива є обов'язковим. За останні роки 
відсоток біокомпоненту у паливі постійно зростає. У 
Нідерландах ці біокомпоненти часто виготовляють із 
переробленої кухонної олії, а оскільки необхідний відсо-
ток у паливі збільшився, спостерігається чітке збільшення 
забруднень та/ або відкладень на форсунках. Це спричи-
няє різні проблеми. 

Додавання добавки MPM Complete Diesel System 
Treatment до дизельного палива, що має біокомпонент до 
10 %, запобігає утворенню відкладень.

Захист від корозії:
Присадка MPM Complete Diesel System Treatment містить 
інгібітор корозії. Цей інгібуючий компонент захищає 
металеві частини в паливній системі від корозії, утворю-
ючи захисний шар, який виступає бар'єром між палив-
ними та металевими частинами.

        Без добавки MPM Complete        З добавкою MPM Complete 

          Diesel System Treatment              Diesel System Treatment

Для яких дизельних двигунів підходить 
присадка?
Присадка MPM Complete Diesel System Treatment може 
застосовуватися у всіх типах дизельних систем вприску-
вання, включаючи системи Common Rail.

З технічних питань:
Зверніться до служби технічної підтримки MPM за адре-
сою support@mpmoil.nl або зателефонуйте за номером  
+31 (0)15 - 251 40 30.
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