NHÃN MÁC BAO BÌ HÀNG HÓA CHẤT PHỤ GIA NHIÊN LIỆU NANO
Áp dụng theo tiêu chuẩn quốc tế GHS(SH1064)

BẢN DỊCH NHÃN MÁC BAO BÌ RA TIẾNG VIỆT:

NHANH HƠN, TIẾT KIỆM HƠN, MẠNH MẼ HƠN, SẠCH SẼ HƠN

CHẤT PHỤ GIA DẦU DIESEL.

Chất phụ gia dầu ñốt Phương Thạch là loại chất phụ gia dầu ñốt ña công năng thế hệ mới
ñược khai thác sản xuất bằng kỹ thuật Nano cải tiến và công nghệ sản xuất tiên tiến. Nhờ
hoạt tính vật lý siêu mạnh của nó có thể nâng cao mức ñộ hóa mù ñối với dầu diesel làm
cho khâu ñốt cháy diễn ra triệt ñể và ñồng ñều hơn. Ngoài ra còn có tác dụng làm sạch
hệ thống cung cấp dầu, loại bỏ muội ñọng, nhằm khôi phục hoặc duy trì trạng thái vận
hành của ñộng cơ theo thiết kế ban ñầu.
Sản phẩm này sử dụng thích hợp ñối với dầu Diesel cung cấp cho các thiết bị ñốt trong
trên ô tô, máy móc công trình, tàu hỏa, tàu thuyền và máy phát ñiện..v...v..
Tỷ lệ pha thêm 1:8000 (tính theo trọng lượng), quấy ñều hay tuần hoàn, sau ñó ñể yên từ
6~24 giờ trở lên thì hiệu quả càng cao.

Những ñiều cần chú ý.

o Tránh ñể ánh sáng mạnh chiếu rọi trong khoảng thời gian dài, hãy cất giữ bảo quản tại nơi râm
mát khô thoáng và ñậy kín, nhiệt ñộ bảo quản thấp dưới 450C.
o Sản phẩm này không phải là chất dễ bắt cháy, không ñộc hại, tuy nhiên nếu tiếp xúc trực tiếp
thì sẽ gây kích thích nhẹ trên da. Nếu không thận trọng ñể dây vào mắt, thì hãy rửa ngay bằng
thật nhiều nước sạch, nều cần phải ñến gặp bác sĩ ñể xử lý, không ñược uống.
o Thời hạn bảo hành chất lượng là 3 năm
Sản phẩm này ñược mua bảo hiểm trách nhiệm bởi Công ty hữu hạn cổ phần Bảo hiểm tài sản
Bình An
Sản phẩm này ñã ñược thông qua giám ñịnh thành quả khoa học kỹ thuật bởi Ủy ban khoa học kỹ
thuật thành phố Bắc Kinh.
Sản phẩm này ñã ñược cấp chứng chỉ sản phẩm kỹ thuật cao và mới bởi trung tâm ñánh giá phát
triển xí nghiệp kỹ thuật cao và mới Trung Quốc
Sản phẩm này ñã ñược ñánh giá là sản phẩm kỹ thuật bảo vệ môi trường của Hiệp hội sản nghiệp
bảo vệ môi trường Trung Quốc
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