
УНІВЕРСАЛЬНА МОЛЕКУЛЯРНА ФОРМУЛА. ПРИСАДКА ZARYAD ЕКОН 300/500 Для всіх видів бензину. 

Рекомендується систематичне використання. 

Значна економія палива !!! 

Октан-коректор. Стабілізація бензину. 

Підвищення експлуатаційних і екологічних властивостей 

Захист від неякісного бензину 

Збільшення моторесурсу ДВС 

Збільшення вихідної потужності 

Захист від корозійного впливу 

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА ПРИСАДКА ЗАРЯД ЕКОН 300/500 відповідає технічним умовам ТУ BY 

190221723.004-2019 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРИСАДКА ЗАРЯД ЭКОН 300/500 соответствует техническим условиям  ТУ 

BY 190221723.004-2019 

 

Спосіб застосування: 

ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ПРИСАДКИ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ: 

контроль температури присадки (від -20С° до + 50С°) 

контроль дозування присадки дозволяє здійснити сама упаковка (пляшка), а також можна 

застосовувати іншу прозору мірну тару з нанесеними і добре помітними поділками на 5-10мл 

Рекомендовано застосовувати 10мл присадки на 10л палива 

Провести дозування присадки відповідно до кількості палива, що заправляється 

УВАГА! При першому (початковому) додаванні присадки необхідно враховувати залишок палива в 

паливному баку. 

Рекомендовано вливати присадку перед заправкою паливом! 

Багатофункціональна присадка EKOH 300/500 – це рідке хімічна речовина, яка додається в 

автомобільні бензини будь-якої марки з метою поліпшення екологічних і експлуатаційних 

характеристик роботи двигуна, підвищення його економічності, а так само збільшення термінів його 

експлуатації. Рекомендується застосовувати при кожній заправці для отримання більш повного 

ефекту 

 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРИСАДКА EKOH 300/500 – это жидкое химическое вещество, которое 

добавляется в автомобильные бензины любой марки с целью улучшения экологических и 

эксплуатационных характеристик работы двигателя, повышения его экономичности, а так же 

увеличение сроков его эксплуатации.  Рекомендуется применять при каждой заправке для получения 

более полного эффекта 



СКЛАД: Склад: Багатофункціональна присадка ЗАРЯД EKOH300 / 500 - представляє собою 

збалансовану композицію беззольних, безфосфорних, безгалогенних органічних інгредієнтів у 

вигляді розчину полімерного диспергатора з модифікатором тертя в ароматичному сольвенті. До її 

складу входять присадки виробництва компанії INNOSPEC (Німеччина) та інші допущені до 

застосування в встановленому порядку. Багатофункціональна присадка ЗАРЯД EKOH300 / 500 

виконують згідно ТУ BY 190221723.004-2019 і в суворій відповідності до вимог екологічних стандартів 

і нових законів про охорону навколишнього середовища. 

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ 

Зберігати в недоступних для дітей місцях. 

При роботі з присадкою не палити, не застосовувати відкритий вогонь. 

У разі розливу присадки і потрапляння її на одяг, останній необхідно зняти. В одязі, змоченому 

присадкою, категорично забороняється підходити до вогню. 

При потраплянні на відкриті ділянки тіла необхідно видалити і рясно промити шкіру водою (краще 

теплою) з милом, при наступних проявах симптомів, звернутися до лікаря. 

При потраплянні присадки в очі їх слід промити у великій кількості проточної води та негайно 

звернутися до лікаря. 

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

При потраплянні присадки в легені слід негайно звернутися до лікаря. 

 

СОСТАВ: Многофункциональная присадка ЗАРЯД ЭKOH300/500 – представляющая собой 

сбалансированную композицию беззольных, безфосфорных, безгалогенных органических  

ингридиентов в виде раствора полимерного диспергатора с модификатором трения в ароматическом 

сольвенте. В её состав входят присадки производства компании INNOSPEC(Германия) и другие 

допущенные к применению в установленом порядке. Многофункциональная присадка ЗАРЯД 

EKOH300/500  производится согласно ТУ BY 190221723.004-2019 и в строгом соответствии с 

требованиями экологических стандартов и новых законов об охране окружающей среды. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Хранить в недоступных для детей местах. 

При работе с присадкой не курить, не применять открытый огонь. 

В случае разлива присадки и попадания ее на одежду, последнюю необходимо снять. В одежде, 

смоченной присадкой, категорически воспрещается подходить к огню.  

При  попадании на открытые участки тела необходимо удалить  присадку  обильно промыть кожу 

водой (лучше теплой) с мылом, при последующих проявлении симптомов, обратиться к врачу.  

При попадании присадки в глаза их следует промыть  большим количеством проточной воды и 

немедленно обратиться к врачу.  

При попадании присадки в желудок его следует промыть и немедленно обратиться к врачу. 

При попадании присадки в лёгкие следует немедленно обратиться к врачу. 



 

ПРИМІТКА: Присадка Заряд EKOH300 / 500 - сумісна з іншими часто використовуються паливними 

присадками в серійно вироблюваних бензинах а так само з матеріалами паливної системи і двигуна. 

Ніяких технологічних або нормативно-правових обмежень щодо застосування присадки не існує. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Присадка Заряд ЭKOH300/500 – совместима с другими часто использующимися 

топливными  присадками в серийно производимых бензинах а так же с материалами топливной 

системы и двигателя.  Никаких технологических или нормативно-правовых ограничений  по 

применению присадки не существует. 

Сучасна ресурсозберігаюча технологія 

              

              

              

              

              

              

              

              

 


