
Інструкція з застосування багатофункціональної присадки FP-4000 до дизельного  

та біодизельного пального 

У цій інструкції визначаються правила застосування присадки при модифікуванні 

(змішуванні присадки й палива) дизельного і біодизельного пального (літнього, зимового, 

арктичного і сумішевого) та методи контролю його якості. Інструкція може бути використана у 

разі додавання присадки в паливний бак автомобіля на АЗС або для приготування палива в 

інших ємностях (діжки, каністри, інші ємності для ПММ) 

 

Прийом і зберігання 

1. Присадка пропонується виробником в 200 л металевих діжках, 10, 20 л ПЕТ каністрах або 1.0, 

0.250, 0.125 і 0.030 л в ПЕТ пляшках з маркуванням, відповідним паспорту безпеки. Присадка 

супроводжується паспортом заводу-виготівника, що засвідчує її якість, а продавці - 

сертифікатом відповідності, що підтверджує якість присадки, заявлену виробником. 

2. Присадка повинна зберігатися в тарі, в якій вона поставляється виробником. 

3. Постачання присадки споживачеві здійснюється з разовою пломбою на горловині діжки, або 

разовими контрольними кільцями на кришці каністри і ПЕТ пляшках. 

4. Присадка зберігається при температурі не нижче -25° С. В експлуатації температура присадки 

підтримується в межах + 10° - + 50° С. Рекомендується зберігати присадку в опалюваному 

приміщенні. Приміщення, де зберігаються присадки, повинні бути провітрюваними або мати 

вентиляційні пристрої. Присадка, придбана в ПЕТ пляшках, може зберігатися в автомобілі, за 

умови попередньої перевірки щільності закриття пляшки, щоб уникнути витоків присадки. 

 

Дозування і введення в пальне 

1. Присадку додають до дизельного і біодизельного пального в кількості 0,100% об'ємних (1 літр 

присадки на 1 000 літрів пального, 0.5 л на 500 л, 0.250 л на 250 л, 0.125 л на 125 л, і 0.030 л на 

30 л) 

2. При необхідності дозування може бути збільшене вдвічі (1 літр на 500 літрів дизельного 

пального). Таке тимчасове дозування застосовується, якщо в паливному баку спочатку є донні 

відкладення, якщо потрібно почистити форсунки або паливну систему чи якщо з будь-яких 

причин надійшло неякісне пальне. 

 

УВАГА! 

2.1. Після закінчення початкового періоду рекомендується, а в разі підвищеного 

забруднення слід зробити разову заміну паливного фільтра. 

3. При введенні присадки в пальне здійснюється контроль температури присадки, яку необхідно 

підтримувати в межах + 10° - + 50° С, а також точності дозування. 

4. Присадка FP-4000 виготовлена з запасом за своїми властивостями, тому допустима невелика 

неточність при дозуванні (до 2,5%), яка не впливає ні на безпеку застосування, ні на економію 

пального. 

5. Присадка повинна подаватися в паливний бак таким чином, щоб забезпечити добре її 

змішування з пальним і рівномірний розподіл по всій його масі. 

6. Додавати присадку в паливний бак рекомендується до його заповнення. Для підприємств, що 

мають власні ємності (сховище) зберігання дизельного пального, оптимально подавати присадку 

безпосередньо в паливний заправник перед його розвантаженням в ємність (сховище). 

7. При додаванні присадки в заповнений пальним бак транспортного засобу, відбудеться 

природне змішування. 

8. При додаванні присадки в сховище, заповнене пальним, необхідно для природного 

змішування витримати паузу не менше 1 години перед заправкою транспорту пальним. 

9. При додаванні присадки в паливний заправник слід через люк влити присадку до його 

завантаження пальним на нафтобазі або перед його розвантаженням в сховищі. 

10. При додаванні присадки безпосередньо в бак транспортного засобу слід: 

10.1. Присадку додавати перед заправкою пальним, щоб було забезпечене якісне змішування 

суміші струменем пального з роздатного пістолета. 



10.2. Дозування присадки дозволяє здійснювати сама упаковка присадки (1 л, 0.250 л, 0.125 л і 

0.030 л) 

10.3. Дозування присадки так само можна здійснювати мірною тарою - прозорою 

поліетиленовою колбою (склянкою) з нанесеними і добре помітними поділками на кожні 5 або 

10 мл. 

 

УВАГА 

10.4. При першому (початковому) додаванні присадки необхідно враховувати залишок 

пального в паливному баку або сховищі та додавати присадку з урахуванням вже 

наявного пального. Приклад: Залишок в баку 10 літрів, плануєте залити 30 літрів. Всього 40 

літрів - додати потрібно в бак перед заправкою 0.040 л присадки. 

 

Досягнення економії пального 

1. Почавши застосування, немає необхідності засвідчувати або обчислювати фактичну економію 

пального, проводячи власні випробування або роблячи заміри. За Вас це зробили сертифіковані 

лабораторії. З підсумками таких досліджень та випробувань Ви можете ознайомитися на 

нашому сайті. 

2. При виконанні лінійних робіт (з розрахунку пройденого шляху в км) знижуються лінійні 

норми витрат пального не менше ніж на 5%. 

3. При виконанні інших робіт (з розрахунку виконаної роботи) знижуються питомі норми 

витрат пального не менше ніж на 4%. 

 

Техніка безпеки 

1. До роботи з присадками допускаються водії або працівники, ознайомлені з властивостями 

рідких присадок і цією інструкцією. 

2. Присадка є горючою рідиною і повинна зберігатися відповідно до правил зберігання горючих 

рідин, температура спалаху яких не нижче 59° С. У приміщенні нафтосховищ забороняється 

застосування сірників, запальничок, простих ліхтарів. 

3. Для попередження нещасних випадків з людьми і виникнення пожеж всі працюючі з 

присадками зобов'язані: не палити, не застосовувати відкритий вогонь, не мати при собі 

сірників, запалювальних засобів або приладів. 

4. У випадку розливу присадки і потрапляння її на одяг, останній необхідно зняти. В одязі, 

змоченому присадкою, категорично забороняється підходити до вогню. 

5. У разі пожежі необхідно вжити всіх заходів щодо її ліквідації, передбачених інструкцією і 

правилами, прийнятими в державі і на підприємствах. 

6. При транспортуванні присадок в металевих діжках злив присадок може бути здійснений лише 

при дотриманні умов, що передбачають основні заходи боротьби зі статичною електрикою: всі 

металеві ємності, призначені для зберігання і транспортування присадки, підлягають 

обов'язковому заземленню. 

7. При потраплянні присадки в очі їх слід промити у великій кількості проточної води і негайно 

звернутися до лікаря. 

8. При потраплянні присадки у шлунок його слід промити і негайно звернутися до лікаря. 

9. При потраплянні присадки в легені слід негайно звернутися до лікаря. 

 

Висновок 

При незадовільному застосуванні присадки (порушенні технології обробки дизельного 

пального, прийомі пального в неочищені ємності, порушенні правил технічної експлуатації 

транспортних засобів тощо), ефективність її дії знижується. Щоб уникнути цього при введенні 

присадки і при експлуатації транспортних засобів, необхідно встановити і дотримуватись 

відповідного технічного контролю. 


