AdBlue® –
GARANTÁLT MINŐSÉG
EGYÜTT KÖRNYEZETÜNK
VÉDELMÉÉRT!

AdBlue® –
KÖRNYEZETÜNK VÉDELMÉÉRT
A járművekre vonatkozó károsanyag kibocsátási normák
folyamatosan szigorodnak. A jármű- és motorgyártók többsége AdBlue® adalékanyagot felhasználó SCR rendszerek alkalmazásával éri
el a követelmények teljesítését. Az SCR
rendszer feladata a kipufogógázok
nitrogén-oxid tartalmának redukálása.
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Többszörösen garantált minőség
Az AdBlue® adalék minőségi követelményei rendkívül szigorúak. A nem megfelelő tisztaságú vagy higított AdBlue®
az SCR rendszerek gyors meghibásodásához vezethet.
AdBlue® terméket ezért kizárólag megbízható forrásból
vásároljon!
A MOL-LUB Kft. által forgalmazott AdBlue® a Német
Autóipari Szövetség (VDA) garanciájával rendelkezik. Ez
biztosítja, hogy a termék a szigorúan szabályozott gyártási, kezelési, szállítási és raktározási előírásokat teljesíti –
rendszeres ellenőrzés mellett. Az AdBlue® maradéktalanul
megfelel az ISO 22241 és DIN 70070 szabványoknak – így
minősége egyenletesen magas színvonalú.
®A Német Autóipari Szövetség (VDA) bejegyzett márkaneve.

HASZNOS TANÁCSOK AZ AdBlue®
HELYES HASZNÁLATÁHOZ
Ne használja a járművét AdBlue® nélkül!
Az AdBlue® erősen korrozív anyag, ezért az AdBlue®
tárolására és betöltésére csak az erre a célra garantáltan alkalmas eszközöket és berendezéseket használja.
Minden évszakban biztosítsa a -10°C és +30°C
közötti tárolási hőmérsékletet, mert az AdBlue® ez
alatt megfagy, felette pedig intenzíven bomlik.
Ügyeljen arra, hogy az AdBlue®-ba ne kerüljön szen�nyeződés, víz, üzemanyag, por, stb., mert az az SCR
rendszer elemeinek meghibásodását okozhatja.

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK
AZ AdBlue®-RÓL
Működik-e a jármű AdBlue® nélkül?
Igen, de a jármű károsanyag-kibocsátása a megengedett szint fölé
emelkedik. A beépített diagnosztikai
(OBD) rendszerek a jármű teljesítményét mindaddig csökkentik, míg az
AdBlue®-tartályt újra fel nem töltik.
Az AdBlue® dízel adalék?

?

Nem, az AdBlue® ellátás önálló rendszerként működik.
Az AdBlue®-t nem szabad az üzemanyaggal összekeverni.
Az AdBlue ® használata csökkenti az üzemanyag
fogyasztást?
Igen, közvetett módon. Az SCR technológiát igénylő dízelmotorok konstrukciójuknál fogva alacsony fogyasztásúak, vagyis jó hatásfokúak.
Mennyi ideig tartható el az AdBlue®?
A tárolóedény felbontása után 12 hónapig használható –
a megfelelő tárolási körülmények betartása mellett.
Veszélyes anyag-e az AdBlue®?
Nem. Az AdBlue® adalék színtelen, enyhén ammónia
szagú, vízszerű folyadék, amely nem mérgező, nem
veszélyes és nem gyúlékony.
Mivel hígítható az AdBlue®?
Semmivel. Bár az AdBlue® 67,5 %-a víz, még desztillált
vízzel történő hígítás is az SCR rendszer meghibásodásához vezet.

AdBlue® TANKOLÁSI RENDSZEREK
A felhasználási igényeknek megfelelően az AdBlue®
többféle kiszerelésben érhető el:
10 literes, hosszú kifolyócsőrrel ellátott, speciális műanyag
kannás kiszerelésben, biztonsági zárósapkával.
IBC konténerben, 1000 literes cseregöngyölegként,
kiszolgálásához alkalmas szivattyú-szettel.
Tartálykocsival szállított AdBlue® adalékanyag, tárolásra
és kiszolgálásra alkalmas telepített berendezésekhez.

A VDA GARANCIÁVAL RENDELKEZŐ
AdBlue® ORSZÁGSZERTE ELÉRHETŐ
Az AdBlue® az előzőekben felsorolt kiszerelésekben országszerte elérhető: az Ön
telephelyére szállítva illetve a MOL-töltő
állomásokon. Kültéri, pisztolyos kiszereSALES POINT

léssel az alábbi MOL-töltőállomásokon
állunk rendelkezésükre:

Balatonlelle, M7 I. Nagykanizsa felé
Hatvan, M3, Budapest felé
Kecskemét, M5 autópálya, Szeged felé
Kecskemét, M5 autópálya, Budapest felé
M1autópálya, 22-es km, Győr felé
Mosonmagyaróvár, M1-M15. autópálya, Hegyeshalom felé
Mosonmagyaróvár, M1-M15. autópálya, Budapest felé
Szatymaz, M5 autópálya 151,5 km, Budapest felé
Szombathely, Zanati út, körforgalom
Törökbálint, M0 autópálya 6 km. szelvény, M6 felé
Velence, M7 autópálya, Balaton felé

MOL-LUB KFT.
AdBlue® szakmai tanácsadás és értékesítés:
Tel.: +36 (80) 201 296
e-mail: kenoanyag@mol.hu
Fáradt olaj ügyfélszolgálat:
Tel.: +36 (80) 200 591
e-mail: faradtolaj@mol.hu
mol.hu

