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ДИЗЕЛЬ ХӨДӨЛГҮҮРИЙН ЭМЧИЛГЭЭ 
 
Boron-CLS-Bond® бүхий MotorSilk® Дизель Нэмэлт (MSDA) нь бага хүхрийн дизель түлшинд 
зориулж тусгайлан боловсруулсан. Металлын элэгдэлд байнгын саад тотгор учруулдаг химийн идэвхит 
үйл явц, энергийн зарцуулалтыг бууруулдаг өөрөө боловсруулдаг бага үрэлтийн хальс нь бүтээгдэхүүн 
нь ихээхэн сайжруулсан тосолгоог өгдөг бөгөөд энэ нь бага хүхрийн дизель түлшний хувьд чухал ач 
холбогдолтой юм. 
 
Ердийн бага хүхрийн дизель түлш дэх цетаны дугаарыг 8-аас 10 тоогоор сайжруулсан; үүнээс гадна 
түлшний хэмнэлт, үрэлтээс үүссэн нунтаг, зэврэлтээс хамгаалах, ялгаруулалт, гидропероксидын 
түлшний тогтвортой байдлыг сайжруулдаг. Асалтын хугацааг багасах, насосны элэгдэл буурах, бага 
ялгаруулалт зэрэгт нөлөөлөх онцлог шинж чанартай бүтээгдэхүүнүүд юм. 
 
 
Boron-CLS-Bond® бүхий MotorSilk® Дизель нэмэлтийг дизель түлшний бүх хадгалах зориулалттай 
банканд /ёмкость/ хадгалах нэмэлт болгон ашиглаж болно. MotorSilk® Дизель Нэмэлт бодисоор 
эмчилсэн дизель нь биоцидийн үр нөлөөтэй, катализаторын исэлдэлтээс урьдчилан сэргийлж, дотоод 
зэврэлт, түлшний савны бохирдлоос урьдчилан сэргийлж зэврэлтийг бууруулдаг. 1:1000-ийн 
харьцаагаар таны бүхэл бүтэн савны багахан хэсэг нь микробиологийн өсөлтийг шатахуунаас арилгаж, 
банк /ёмкость/ болон түлшээ эрүүл байлгах болно. 
 
Хөдөлгүүрийн үр ашиг, урт наслалт сайжирснаас гадна MotorSilk® дизель нэмэлт нь хүрээлэн буй 
орчинд эерэг нөлөөтэй. Энэ нь хүлэмжийн хийн ялгаруулалтыг бууруулж, тоосонцор ялгаруулдаг, 
биологийн хувьд задарч уусаж гадагшилдаг. 
  
Хүлэмжийн хийн ялгаруулалтыг бууруулах чиглэлээр Канадын Стандартын Холбоо (CSA) -тай ISO 
14064-2 стандартад тохирсон нь баталгаажсан цорын ганц хөдөлгүүр ба түлшний нэмэлт бодис юм. 
Энэ нь машины утааг бууруулах онцгой шийдэл болсон юм.  
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АШИГЛАЛТ 
 
MotorSilk® Дизель нэмэлтийг бүх дизель түлшинд холих боломжтой. Энэхүү нэмэлтийг эцсийн 
хольцод 1:1000-аар шингэлнэ. Концентрацийг 1:500 хүртэл нэмэгдүүлэх боломжтой (хэрэв зорилт нь 
бүх талаараа хөдөлгүүрийн үйл ажиллагааг эрс нэмэгдүүлэх шаардлагатай бол дээрх эмчилгээний 
хэмжээг хоёр дахин багасгах; мөн зорилго нь урт наслалт руу чиглэсэн байвал илүү төвлөрлийг 1: 1,500 
болгон бууруулж болно. Хөдөлгүүрийг эмчлэхдээ түлшний систем, хөдөлгүүрийн үргүй шаталт буурах. 
 
АЖИЛЛАГАА  
 
MotorSilk® Дизель Нэмэлт нь суудлын, ачааны ба суурин бүх төрлийн дизель хөдөлгүүрт санал 
болгож байна. 
 
 
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 
 
Lubricity (Falex B.O.T.D.)………… <.300 
Color........................…………….… Clear to slight translucent 
Base Fluid................……..…….…. Proprietary  
Flash point.................………………181oF (ccc) 
Viscosity....................………………32.6 - 40.0 SuS @ 100oF 
D.O.T........................……….………Hazard Class 2.1, Packing group II  
Marking.……………………….……. None 
Hazardous substance../RQ ……… Not applicable 
Auto ignition temp…………….……. >500oF / 260oC 
Vapor Pressure (mm Hg.)…….…... 0.40  
Vapor Density (air=1)……………… > 3 
 
 
САВЛАГАА 
 
Bottle……....16 oz  /   473 ml 
Bottle……....32 oz  /   946 ml 
Pail………….35 lb  /   16.6 litre 
Drum………400 lb  / 189.3 litre 
Tote………2000 lb  / 946.0 litre 
 


