
  

 

 

• Reduz a fricção em 90%.
• Limpa carbonilha e protege 
injecção. 
• Elimina o efeito de enxofre no gasóleo.
• Melhora a combustão 
• Reduz fumos e índices de contaminação (CO, HC, DPM, NOx, SO2).
• Reduz o excesso de consumo de combustível.
• Pre – ITV.
• Embalagens de EC 3x90

 

Tratamento Antifricção para Sistemas de Injecção (DIESEL).
 

Mistura de aromáticos, alifáticos, olefinas, e parafínicos náfticos.
 

ASPECTO Líquido verde amarelado.
COR N/NPA 8 vermelho extra escuro (INTA 150212 
ODOR Forte.
DENSIDADE 
PONTO DE INFLAMAÇÃO E COMBUSTÃO 
RESIDUO CONRADSON 
SOLUBILIDADE 
 

Motores de Combustão Diesel. Queimadores de Gasóleo e Fuelóleo.
 

APLICAÇÕES AUTOMOBILISMO
Em todas as suas aplicações automóvel, camiões, barcos, obras públicas, maquinaria 
agrícola, etc. ...com motores Diesel.

Diminui a fricção entre peças em 90%. Tem um alto poder de detergência e aumenta o 
índice de Cetano do combustível. Mantêm limpo,
injecção, conseguindo uma redução de consumo e desgaste entre peças. A redução de 
contaminação(Fumo, CO, HC, DPM, NOx y SO2) faz com que este produto seja único na sua 
categoria. Elimina a formação de micro soldaduras provocadas
por óxido. 

Compatível com todos os tipos de combustíveis Diesel ou Fuel. Recomendado para todos os 
sistemas de injecção de última geração, "commonrail", injector bomba.
 

Tratamento de choque: EC/M 200c.c. y EC/M 1.000c.c.
De 2 a 5 %. Em veículos ligeiro
máquina SPI/1 ou SPI/2. 
Em veículos pesados adicionar EC/M 1.000c.c. no depósito, ou realizar limpeza com máquina 
SPI/1 ou SPI/2. 
Manutenção: EC 3 x 90c.c. e EC 1.000c.c.
Depois de realizado o tratamento de choque utilizar em gasóleos A e B a 0.5 ‰
(1 EC 1.000c.c. para 2000 litros d
(1 EC 90c.c. para 180 litros de combustível).
Em gasóleo C e Fuel usar a 1‰.

Agitar muito bem antes de utilizar. Manter a embalagem perfeitamente fechada em sítio 
fresco e seco. Adicionar o produto antes de repostar.
 

Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de ingestão acidental NÃO 
PROVOCAR O VÓMITO, não ingerir leite, e dirigir
Lavar com água durante 15 minutos.

 Ficha   Técnica

 

EC – EC/M Diesel 
Reduz a fricção em 90%. 
Limpa carbonilha e protege contra a corrosão do sistema de  

Elimina o efeito de enxofre no gasóleo. 
Melhora a combustão aumentando o índice de cetano.
Reduz fumos e índices de contaminação (CO, HC, DPM, NOx, SO2).
Reduz o excesso de consumo de combustível. 

ITV. 
Embalagens de EC 3x90c.c., EC/M 200c.c. e EC – EC/M 1.000c.c.

DESCRIÇÃO 

Tratamento Antifricção para Sistemas de Injecção (DIESEL). 

NATUREZA 
Mistura de aromáticos, alifáticos, olefinas, e parafínicos náfticos. 

DADOS FISICOS E TÉCNICOS 
Líquido verde amarelado. 

N/NPA 8 vermelho extra escuro (INTA 150212 - 9’98). 
Forte. 

DENSIDADE 0’876 Gr/cm/3 a 15°C. ASTMD 1481-57T). 
PONTO DE INFLAMAÇÃO E COMBUSTÃO 478°C. / 734°C (INTA 150835).
RESIDUO CONRADSON 0,003 Gr/ % (AFNOR T.60-116). 
SOLUBILIDADE Totalmente solúvel em Gasóleo e Fuelóleo.

APLICAÇÕES INDUSTRIAIS 
s de Combustão Diesel. Queimadores de Gasóleo e Fuelóleo. 

APLICAÇÕES AUTOMOBILISMO 
Em todas as suas aplicações automóvel, camiões, barcos, obras públicas, maquinaria 
agrícola, etc. ...com motores Diesel. 

PROPRIEDADES 
Diminui a fricção entre peças em 90%. Tem um alto poder de detergência e aumenta o 
índice de Cetano do combustível. Mantêm limpo, lubrificado e protegido o sistema de 
injecção, conseguindo uma redução de consumo e desgaste entre peças. A redução de 

nação(Fumo, CO, HC, DPM, NOx y SO2) faz com que este produto seja único na sua 
categoria. Elimina a formação de micro soldaduras provocadas 

COMPATIBILIDADE 
Compatível com todos os tipos de combustíveis Diesel ou Fuel. Recomendado para todos os 
istemas de injecção de última geração, "commonrail", injector bomba. 

DOSAGEM 
EC/M 200c.c. y EC/M 1.000c.c. 
ligeiros adicionar EC/M 200c.c. no depósito, ou realizar limpeza com 

adicionar EC/M 1.000c.c. no depósito, ou realizar limpeza com máquina 

c.c. e EC 1.000c.c. 
Depois de realizado o tratamento de choque utilizar em gasóleos A e B a 0.5 ‰
(1 EC 1.000c.c. para 2000 litros de combustível). 

0 litros de combustível). 
Em gasóleo C e Fuel usar a 1‰. 

NORMAS DO USO 
Agitar muito bem antes de utilizar. Manter a embalagem perfeitamente fechada em sítio 
fresco e seco. Adicionar o produto antes de repostar. 

PRECAUÇÕES 
Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de ingestão acidental NÃO 
PROVOCAR O VÓMITO, não ingerir leite, e dirigir-se ao posto médico mais próximo. OLHOS: 
Lavar com água durante 15 minutos. 

Ficha   Técnica 
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contra a corrosão do sistema de  

aumentando o índice de cetano. 
Reduz fumos e índices de contaminação (CO, HC, DPM, NOx, SO2). 

EC/M 1.000c.c. 

 

478°C. / 734°C (INTA 150835). 

Totalmente solúvel em Gasóleo e Fuelóleo. 

Em todas as suas aplicações automóvel, camiões, barcos, obras públicas, maquinaria 

Diminui a fricção entre peças em 90%. Tem um alto poder de detergência e aumenta o 
lubrificado e protegido o sistema de 

injecção, conseguindo uma redução de consumo e desgaste entre peças. A redução de 
nação(Fumo, CO, HC, DPM, NOx y SO2) faz com que este produto seja único na sua 

Compatível com todos os tipos de combustíveis Diesel ou Fuel. Recomendado para todos os 

adicionar EC/M 200c.c. no depósito, ou realizar limpeza com 

adicionar EC/M 1.000c.c. no depósito, ou realizar limpeza com máquina 

Depois de realizado o tratamento de choque utilizar em gasóleos A e B a 0.5 ‰ 

Agitar muito bem antes de utilizar. Manter a embalagem perfeitamente fechada em sítio 

Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de ingestão acidental NÃO 
posto médico mais próximo. OLHOS: 


