Bevara bensinen och spar
pengar och arbete med:

Över 70 amerikanska tillverkare av motorer och utrustningar rekommenderar
STA-BIL i sina manualer.

STA-BIL är en bränslestabilisator
Det vill säga att produkten konserverar kvaliteten på bränslet
och håller drivmedlet färskt upp till 18 månader så man slipper
tömma tanken vid längre förvaring.
Vad händer när bränsle långtidsförvaras?
Varje bränsle, såsom bensin, diesel eller eldningsolja består av många
olika organiska föreningar. Dessa organiska föreningar ändras successivt i
takt med utvecklingen och med miljökrav, så att bränslets egenskaper
förändras. Molekylerna som bidrar till bränslets bästa egenskaper kan reagera med syre i luften och andra ämnen som vatten (fukt) i omgivningen
och skapa nya molekyler i form av geler eller lackliknande film som kan
sätta igen bränslerör, förgasare och insprutningsutrustning.
I vissa bränslen ingår oxidationsinhibitorer som tillåter förvaring upp till 3
månader utan att det skapar avsättningar. Vissa bränslen har inga inhibitorer. I varje fall måste man tänka sig för när man skall förvara utrustning som innehåller bränsle.
Varför kan man inte undvika dessa problem genom att tömma
bränslesystemet?
Ett sätt att undvika de mesta av dessa problem är att totalt tömma
bränslesystemet, men för det första är det mer eller mindre omöjligt att
ta bort varje rest av bränslet genom att bara dränera. För att allt bränsle
ska avlägsnas, måste systemet totalt ventileras och torkas. För det andra
kommer då all metall friläggas och göras åtkomlig för luft och fukt, vilket
kan leda till korrosions- och rostangrepp. Även diverse packningar kan
torka ut och krympa och leda till läckage när bränslet fylls på igen. För
det tredje är det både en brandrisk och en miljörisk att tömma bränslesystemet. På grund av dessa orsaker är tömning av bränslesystem
ingen lösning vid långtidsförvaring av motorer och bränsle!

Dosering:
1 oz (ca 30 ml) räcker för att
stabilisera (konservera)
10 liter bensin

OBS!
Starta och kör motorn en
stund så att hela systemet
behandlas

Svensk distributör är Tysks Trading, ett faluföretag grundat 1978
Tel: 023-13361
www.tyskstrading.se

Gold Eagle, vars huvudkontor ligger i Chicago och grundades redan 1932
av Armin Hirsch, vars familj fortfarande driver företaget. I över 70 år har
Gold Eagle varit pionjärer inom produktion och försäljning av vätskor och
additiver till den amerikanska eftermarknaden.

