Technický tist k výrobku Boogie Energy Pitl
Název výrobku: přísada do paliv Boogie Energy Pill

Charakteristika: chemická sloučenina - granulovaná (forma tablety)

1. Identifikace qýrobku:

2.

dodatkovápřisada do paliv Boogie Energy

Pill

Technické konzultace: NTL - Nezávislá Tribotechnická laboratoř č. 072,

SČZr

Ostravská 425
735 4l Petřvald u Karviné
e -mail : p .ne dob a@seznam. cz
Tel/fax: 59 653 0898

Informace o výrobku
Boogie Energy Pill sloužíjako dodatková přísada.do motorové nafty všech skupin dle
EN 590 a automobiloqých benzínůvšech skupin. Učinná látka - Ferrocene vyrazné
ekonomicky ovlivňuje proces spalování uvedených paliv. Ferrocene dokonal;im spalováním
snižuje v}fukové emise plynů a tím podstatně zlepšuje ovzdušív místech zqýšených provozů.
Viz příklad plynových analýz, které byly prováděny před použitímBoogie Energy Pill a po
aplikaci uvedené přísady.
Boogie Energy Pill dekarbonizuje spalovací prostory a udržqe čistotu palivoqých
systémů. Rozpouští postupně kalové úsady v palivových nádržích. Dekarbonízuje vyrazné
oblast prvního pístníhokroužku a qýstupy trysek a záůehových svíček.Tyto funkce jsou
zajištěny při poměrovóm mísení.Poměrové míseníje uvedeno u všech forem tablet. V;irobce
nedoporučuje zvyšovat koncentraci poměrového mísení.Maximální účinnostje zaručena jen
při dodrženídoporučeného mísení.Zvýšením dávek není možno dosáhnout vyššíúčinnosti.
Pokud bude dodrženo mísení,tak nemůžedojít k poškozenímotoru. Přípravek Boogie Energy
Pill nevytváří vlastní kalové neb karbonizačníúsady.
Boogie Energy Pill účinněsnižuje spotřebu paliva a tímto dává předpoklad
ekonomického provozu. Sníženíspotřeby paliva a pokles emisí je vyrazný u všech motoru jak
přeplňovaných tak sférických. Po dekarbonizací spalovacích prostor se §rto pokryjí výrarné
červenou mikroskopickou ochrannou wstvou. Uvedený jev je patrný již po ujetí 500 km. Při
výměně zéňehoých svíčekje patrná jejich čistota a přebarvení.
Boogie Energy Pill nevytváíížádnézávadné sloučeniny. V BA 95 se rozpouští
rychleji nežv NM. V obou palivech se rozpouští beze zbytku.
Tablety je možno aplikovat do paliv u staršíchmotorů s předpokladem čistoty
palivových nádrží.Tablety jsou chemicky koncipovány pro všechny druhy motoru bez ohledu
na polůiv aný druh paliva.
Tablety Boogie Energy Pill, je možnéaplikovat do benzínu i nafty, ale s úspěchem
jsou také polůívány ve vozech na ethanol 85 či LPG. Pro aplikaci do LPG, před samotn;im
plněním umístímetabletu do přetlakového otvoru na nádň| nebo do otvoru v tankovací
pistoli. Při plnění je tableta vtlačena do nádňe a následně je tokem zkapalněného ropného
plynu zcela a beze zbylkll rozpuštěna.
Úspora paliva s použitímBoogie Energy Pill se pohybuje v rczlrnrezí 5 - 15 %.

Informace o složenílátky

identifikace

název složky

podíl

CAS:Ia2-54-5
ENECS:2a3-039,3

Ferrocene

60-80%

CAS:661 -19-8
CAS:683 34-00-9
1

ks tableta

Dokosan-l-ol (Behenyl
Alkohol) - emulgé or
Bavlníkovy olej (Lubritab pro íízenéuvolňování matrice)

I0-20%
I0-20%

hmotnost 0,5 e (z?kladní provedení)
litr paliva (BA, NM)

-

Dávkovaní _ 1 tableta do 40

3.

Návod k použití

Dodržujte uvedené dávkovaní. Do motorol ch paliv p idáváme do nádrži vžďy pŤi
plnění. Tabulka dávkování p iložena u každého balení q robku. P i dodrženímísenínem že
dojít k poškozenímotoru.

4.

Poučení

P ípravky neobsahují petrochemické látky. Ho lavá chemická sloučenina. Skladujte

v such; ch prostorách. Chíánit p ed stykem s jinl mi chemick}mi látkami a otev en}m ohněm.
Skladujte mimo dosah tepelq ch spot ebič (zdrojri tepla). Chraňte p ed dětmi.
p i nahodném požitíedit vodou (nevyvolávatzvraceni). Ihned vyhledat léka skou pomoc.

P

esné informace o složeníjsou chráněny

v

robcem.

Dodržujte bezpečnostní p edpisy pro práci s chemic mi p ípravky a ho lavinami.
Skladujte mimo dosah dětí.
T ída nebezpečnosti: IV.
Hasební produkty: Hasícíprášek, hasícípěna, CO2 apod. P i hašení používat d; chací p ístroj.
skladovrání: Mimo dosah dětí a blízkosti oteťeného ohně.

Biologiclcí ričinnost: Žaanabiologická ričinnost. Nezprisobuje primární poškození. Neprisobí
dlouhodobě.

Vyhodnocení stavri: Technickou poradenskou činnost provádí Nezávislá Tribotechnická
Laborato _ NTL - Pet vald u Karviné. Kontrolní vzorky paliv možno zasílat poštou po
telefonické konzultaci.

Vypracoval:

NTL

Nezávislá Tribotechnická Laborato č. 072, člen Sdruženíčesk}ch
zkušeben a laborato í (CTLA)
Ostravská 425
735 4I Pet vald u Karviné
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