
 

 

Догляд за автомобілем із DPF присадками  
Якщо у Вас новий автомобіль, або ж Ви щойно скористались DPF Flush, в такому 
разі, Вас неодмінно зацікавить як максимально зберегти свій автомобіль в 
майбутньому і не дозволити засмічень DPF.  

Чи достатньо використовувати лише Premium Diesel? 

Як Вам, мабуть, відомо всі АЗС переважно пропонують два типи дизельного 
палива – звичайне та преміум класу. Проте, немає якогось особливого «преміум 
рецепту», а тому, кожний виробник  брендового палива  дає свої присадки для 
покращення якості.  

Дизель преміум класу створений із наступними покращеними характеристиками:  

• Очищення: виробник додає в паливо особливі реагенти, які очищують 
форсунки і зменшують витрату пального. 

• Цетанове число: схоже із октановим числом для бензинового палива, чим 
вище є це число, тим щільнішим є паливо перед запалюванням, що сприяє 
кращому згорянню палива, та ефективнішій роботі двигуна. 

• Краще змащення: захищає паливний насос від тертя та зносу.  

http://xenum.com/en/dpf-flush-definitive-cleaner/


• Антикорозійні властивості: захищає від іржі та корозії паливного насосу.  
• Анти-згущування: видаляє воду із паливної системи.  

Теоретично – це добре, та на практиці ситуація не завжди відмінна. Кожен бренд 
вибирає, які присадки додавати, так як немає загальних правил чи вказівок для 
визначення ідеальної формули для створення преміум дизеля. Як результат, 
клієнт не знає всіх переваг, які він отримує від використання такого палива і все 
відбувається навгад. 

І зрештою, часто ремонт DPF навіть не обговорюється, аж доки не виникають 
критичні ситуації.  

Присадки для DPF 

Якщо Ви не впевнені в якості палива  на АЗС, то єдиним правильним рішенням 
буде допомогти автомобілю самостійно. Для цього ми створили NEX10™.  

 

Використовуючи такий активний компонент як і в In & Out, NEX10™  забезпечує 
ретельний огляд за DPF і всього довкола. Не важливо, чи плануєте ви довгу 
подорож кожного дня, чи лише відвозите дітей у школу - NEX10™ буде Вам у 
поміч.  

Якщо ви дбаєте про свій автомобіль і коректно водите, то ваш DPF працюватиме 
справно. Проте, Ви теж можете отримати всі переваги преміум дизеля із нашим 
Diesel Multi Conditioner.  

http://xenum.com/en/home/products/additives/fuel/diesel-improvers/nex10/
http://xenum.com/en/home/products/additives/fuel/diesel-cleaners/in-out-cleaner/
http://xenum.com/en/home/products/additives/fuel/diesel-improvers/diesel-multi-conditioner/


Систематичне використання присадки 

Для тих, хто відчуває додаткові осади у DPF, ми нещодавно презентували нашу 
нову розробку: Xenum DPF Fluid. 

DPF Fluid працює як заміна присадок для дизельних двигунів від Peugeot, Citroen, 
Volvo, VW і т.д.. Проте, з відмінністю від класичного Eolys™, який піднімає 
температуру DPF для кращого очищення, наш DPF Fluid зменшує температуру, 
при якій починається згоряння сажі  і таким чином допомагає отримати більш 
глобальний результат. 

http://xenum.com/en/new-product-xenum-dpf-fluid/

