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NOVINKA!
Palivový chránič  MPM E10
MPM AD03000
MPM už má vo svojom portfóliu niekoľko prísad do 
pohonných hmôt. Tento rad bol teraz rozšírený o prí-
sadu „E10 Fuel Protector“.  
Palivo E10 je k dispozícii a povinné vo viacerých európskych 
krajinách. Použitie E10 znižuje emisie CO2 z motorov, čím sa 
stáva ekologickejším palivom. E10 zároveň predstavuje vážne 
riziko poškodenia! MPM preto zavádza prísadu do paliva „E10 
Fuel Protector“. Je navrhnutý tak, aby umožnil vozidlám bez-
pečne jazdiť a predchádzať problémom spôsobeným používa-
ním paliva E10. Pridanie tejto prísady do každej nádrže ben-
zínu E10 (ktorá obsahuje až 10 % etanolu) eliminuje negatívne 
účinky etanolu. E10 je benzín EURO 95 s pridaním až 10 % 
bioetanolu. „E“ znamená etanol, v tomto prípade iba bioetanol. 
Bioetanol je druh alkoholu vyrobený z výrobkov, ako je cukor, 
kukurica alebo pšenica. 

Aj keď E10 prospieva životnému prostrediu, používanie E10 
tiež prináša vážne riziká: 
•  Nie všetky benzínové motory vo vozidlách, strojoch a náradí 

sú kompatibilné s palivom E10. Medzi riziká pre tieto benzí-
nové motory patria: korózia kovových častí v palivovom sys-
téme, erózia alebo dokonca úplné rozpustenie určitých 
druhov plastov a kaučukov, menej účinné mazanie a rýchle 
zhoršenie kvality paliva v priebehu času. Tieto problémy sa 
môžu vyskytnúť vo všetkých typoch vozidiel, strojov a nára-
dia s týmto typom benzínových motorov, t. j. nielen osob-
ných automobilov, ale aj motocyklov, člnov, skútrov, generá-
torov a kosačiek na trávu. 

•  Existuje však aj vážne riziko pre benzínové motory, ktoré sú 
kompatibilné s palivom E10. E10 je hygroskopický (priťa-
huje vodu, ktorá sa potom oddeľuje), čo zvyšuje riziko koró-
zie v palivovom systéme a motore, najmä ak sa vozidlo pou-
žíva zriedka a palivo E10 je v nádrži dlhšiu dobu. 

Na webovej lokalite https://www.acea.be/uploads/publica-
tions/ACEA_E10_compatibility.pdf nájdete značky a modely 
automobilov, ktoré môžu používať palivo E10. Môžete si tiež 
prečítať návod na obsluhu vášho vozidla. 

Poznámka: Veterány a vozidlá staršie ako 30 rokov sú zriedka 
vhodné na používanie E10. Navyše, takisto veľa novších 
modelov automobilov nie je nevhodných pre jazdu na benzín 
s palivom E10.

Dôležité vlastnosti chrániča palivového systému pre palivo 
MPM E10: 
•  pôsobí proti negatívnym účinkom etanolu v palive  

(do 1 0% etanolu); 
•  pomáha predchádzať korózii palivového systému; 
•  stabilizuje palivá na báze etanolu;
•  zvyšuje oktánové číslo. 

Dávkovanie: pri každom tankovaní pridajte 250 ml;  
dostatočné na ošetrenie 40 – 60 litrov benzínu.  
Pokyny: Pred naplnením vyprázdnite obsah chrániča 
palivovej sústavy pre palivo E10 do palivovej nádrže na 
čerpacej stanici. 

Balenia:                POČET KUSOV     POČET KUSOV
Č. TOVARU                  OBJEM               V BALENÍ      NA PALETE

AD03250                   250 ml.                   6    1290

Technické otázky:  
Kontaktujte technickú podporu MPM na adrese
support@mpmoil.nl alebo zavolajte na +31 (0)15 - 251 40 30.


