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EIGENSCHAPPEN 

 

Mengsel van industriële biociden met een breedspectrum voor 

middelgrote koolwaterstoffen. Bevat een in wateroplosbaar 

bactericide en een in vet oplosbaar bactericide. 

TB2000 is ontworpen om diesel- en stookolietanks (B10, B30, 

diesel, stookolie,) te beschermen tegen bacteriegroei en 

schimmelvervuiling tijdens langdurige opslag. 

We raden aan om de KB2000 Biocide Kit te gebruiken voor elk 

onderhoud of minstens één keer per jaar en wanneer de 

brandstofkwaliteit verandert. 

 

                                 

GEBRUIKSAANWIJZING 

 

Het overtollige water uit de bodem van de tank 

verwijderen en de producten in het voertuig of 

opslagtank gieten alvorens te vullen om een 

goed mixen te verzekeren. Als er aanzienlijke 

verontreiniging (drab, slib) op de bodem van de 

tank is, raden we aan de tank voor de 

behandeling te reinigen. In een lege tank raden 

we aan voorzichtig de eerste 100/200 liter te 

gieten om het schuimen te voorkomen 
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                                 PRODUCTINFORMATIE  

 

Veel factoren bevorderen bacteriële en schimmelbesmettingen in 

tanks en reservoirs 

 

1. De stendige vermindering van het zwavelgehalte in diesel 

maakt het meer gevoelig voor bacteriële aanvallen. 

2. Het verhogen van het niveau van FAMEs (methylesters van 

vetzuren) op maakt het ook gevoeliger voor schade. 

3. Hoge temperatuurschommelingen dag / nacht bevordert 

condensatie en dus de aanwezigheid van water op de bodem van 

de tank. 

4. Grote reservoirretours verhogen de temperatuur en het broeien 

en daarom de ontwikkeling van bacteriën en schimmels. 

De recente technologieën van dieselmotoren vereisen van 

dieselbrandstof een perfecte kwaliteit en MécaTech®-

behandelingen maken het mogelijk. 

 

                                 VERPAKKING 

 Flesje van 500 ml voor 1000 tot 2000 L brandstof. 

 Artikel nummer : 190500 

 2 literverpakkingen TC1 bilugazoil 

 Artikel nummer : 131001 
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