
Använd dubbel docering första gången 
Förebyggande docering.                                       
100 ml. räcker till en tank med hela   500 liter diesel.  
250 ml. räcker till en tank med hela 1250 liter diesel.  
500 ml. räcker till en tank med hela 2500 liter diesel.    
     

LÅG INFEKTIONSGRAD

MODERAT INFEKTIONSGRAD 
Rengöring oftast inte nödvändig före tillsättning av Bio-Protect 2.
Bakterierna elimineras, men bottenavfallet som blir kvar i tanksystemet kan eventuellt skapa 
filterigensättning framöver.

Rengöring oftast inte nödvändig före tillsättning av Bio-Protect 2.

Finns det stora mängder slam i tanken bör den rengöras för att undvika frekventa filterbyte. 
Tillsätt Bio-Protect 2 ett dygn innan rengöringen så släpper slammet lättare.

HÖG INFEKTIONSGRAD 

Lastbilar och övriga maskiner med stor omsättning av diesel.

Ex. Tankvolym 500 l. som omsätts dagligen. Infektion konstaterad.

1. Tillsätt 200 ml. Helst vid ett veckoslutet om bilen/maskinen står stilla då. 
    Bio-Protect 2 behöver ca. ett dygn till fullständig bekämpning av bakterierna.
2. Tillsätt därefter 100 ml. var tredje vecka.
3. Kontrollera visuellt så att ingen ny tillväxt sker i tanken. I så fall börja om från punkt 1.

Tillsätt Bio-Protect 2 i förhållande till mängden diesel och däreftert vid var tredje påfyllning.

                                  

                             Ta gärna kontakt med oss om ni har frågor. 

Hantering av ”farmare-bunkertankar”

Bio-Protect 2 har använts inom yrkessjöfart och offshore sedan 1985.

Läs alltid på etiketten och produktinformationen före användning!   
            

Använd  desinficerande produkter på ett säkert sätt.

Bio-Protect 2 kan tillsättas direkt i dieseltanken.

Kör motorn så det även fördelas i pump, filter och ledningssystemet.
Bio-Protect 2 behöver ca. ett dygn till fullständig bekämpning av bakterierna i kondenvattnet i
botten av tanken, samt i de mikroskopiska vattendropparna som svävar fritt i diesel.

För fritidsbåtar, husbilar och lantbruksmaskiner

BRUKSANVISNING   

Vi rekommenderar förebyggande tillsättning av Bio-Protect 2, för att undvika framtida problem 
med dieselbakterier i vattnet i tanken
Tillsätt Bio-Protect 2 vid var tredje tankning samt inför vinteruppställningen.  

Om små mängder ska användas bör det blandas in i ett par liter diesel för att säkerställa
att allt kommer ner i tanken.

En erkänd och väl avprovad produkt.

Bio-Protect 2  förändrar inte dieselns hållbarhet eller funktion utan slår 
endast ut den bakterieflora som kan växa/växer i vatten i bränslesystemet.
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