Product Data Blad

Product Group 52 – Heating Combustion Packages

ecotherm® futur 2
Beschrijving

ecotherm® futur 2 is een additief concentraat,
bestaande uit een organische verbrandingsverbeteraar, een anti corrosiemiddel, een mengsel
van anti-oxidanten en stabilisatiemiddelen en een
parfum, dat toegevoegd wordt aan standaard
huisbrandolie om een superieure kwaliteit te
bekomen. Het wordt ook toegevoegd aan diesel voor
landbouwvoertuigen om de perfomance op te
trekken.

Toepassing

ecotherm®
futur
2
is
een
multi-purpose
concentraatdat toegevoegd wordt aan standard
huisbrandolie, huisbrandolief met zeer lage
en
extreem lage zwavelconcentratie en aan biodiesel
bevattende huisbrandolie*.
*getest volgens EN 14214 met een FAME
concentratie tot 20%

Voordelen
•
•
•
•
•
•
•

Geoptimasileerd voor bestaande als nieuwe
brander technologieën
Efficiënt en milieuvriendelijk door de lage roet
vorming
Beschermt tegen corrosie
Ook geschikt voor lage zwavel houdende
huisbrandolie.
Vermindert de veroudering. Stabielere stockage.
Bevat een bloemen-parfum
Vermindert popslijtage aanzienlijk.

Gebruiksaanwijzing
®

ecotherm futur 2 wordt best toegevoegd via de
doseereenhied van de vrachtwagen of direct inde
stockagetank VOOR het afvullen ervan..

Veiligheid en Eerste hulp
Consulteer altijd eerst het Innospec veiligheids data
blad vooralleer het product gebruikt wordt.

Dosering

®

Optimum dosering of ecotherm futur 2 is 1 liter per
2000 liter huisbrandolie

Opslag
Houd de verpakking steeds gesloten Best koud en
op een geventileerde plaats opslagen.

Manipulatie

ecotherm® futur 2 moet op dezelfde manier
behandeld
worden
als
huisbrandolie
(zie
Veiligheidsfiche).

Typische eigenschappen
Kleur………………………………. klare, gele vloeistof
Geur…………………………...………… kenmerkend
Densiteit………………………….…850 kg/m3 bij 15°C
Flash point………………………………………..> 61°C

Verpakking
1 l fles (12/Doos)
25 l pail
200 l drum
1000 l IBC
Product conform aan EC 1907/2006 (REACH)
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