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НОВИНКА ! 
Присадка E10 Fuel Protector 
MPM AD03000
MPM уже має кілька паливних присадок у своєму 
портфоліо. Асортимент тепер розширено: з’явилася 
присадка E10 Fuel Protector. 
Паливо E10 доступне та обов’язкове для використання в 
декількох європейських країнах. Використання E10 змен-
шує викиди СО2 з двигуна, тому це паливо завдає меншої 
шкоди довкіллю. Проте воно також може спричинити значні 
пошкодження двигуна! Отже, MPM представляє присадку 
E10 Fuel Protector. Вона розроблена для гарантування без-
печного руху транспортних засобів і запобігання пробле-
мам, які виникають внаслідок використання палива E10. 
Додавання цієї присадки до кожного баку з бензином Е10 
(який містить до 10 % етанолу) усуває негативний вплив 
етанолу. E10 — це бензин EURO 95 із додаванням близько 
10 % біоетанолу. Літера «Е» позначає етанол, у цьому 
випадку лише біоетанол. Біоетанол — це етанол, виготовле-
ний із такої сировини як цукор, кукурудза чи пшениця.

Хоча паливо E10 корисне для навколишнього середовища, 
його використання також пов’язане із серйозними ризиками.
•  Паливо E10 підходить не для всіх бензинових двигунів 

транспортних засобів, машин і механізмів. Нижче вказані 
ризики для таких двигунів: корозія металевих деталей у 
паливній системі, ерозія або навіть повне розчинення 
певних видів пластмас і каучуків, менш ефективне зма-
щення та швидке погіршення якості палива з часом. Ці про-
блеми можуть виникати у всіх типах транспортних засобів, 
машин і механізмів, оснащених таким бензиновим двигу-
ном, тобто не лише у легкових автомобілів, але й у мотоци-
клів, катерів, скутерів, генераторів і газонокосарок.

•  Однак існує і серйозний ризик для бензинових двигунів, для 
яких підходить паливо E10. E10 є гігроскопічним (поглинає 
воду, яка потім відокремлюється), і це збільшує ризик коро-
зії в паливній системі та двигуні. Особливо це стосується 
автомобілів, які використовуються нечасто, і паливо E10 
залишається в баку протягом тривалішого періоду часу.

На веб-сайті https://www.acea.be/uploads/publications/
ACEA_E10_compatibility.pdf зазначено марки та моделі 
автомобілів, для яких можна використовувати паливо E10.

Ви також можете ознайомитися з посібником користувача 
свого автомобіля. 
Примітка: Паливо E10 підходить для використання в 
ретро-автомобілях і автомобілях старших 25-ти років лише 
в поодиноких випадках. Окрім цього, багато нових моделей 
автомобілів також непридатні для роботи на бензині E10.

Важливі характеристики паливної присадки MPM E10 Fuel 
Protector:
•  Боротьба з негативним впливом етанолу в паливі  

(до 10 % етанолу)
• Допомагає запобігти корозії паливної системи
• Стабілізує паливо на основі етанолу
• Збільшує октанове число

Дозування: додавайте 250 мл при кожній заправці; достат-
ньо для обробки 40-60 літрів бензину. 
Інструкція: залийте паливну присадку E10 Fuel Protector у 
паливний бак перед заправкою бензином.

Пакувальні одиниці:    КІЛЬКІСТЬ ОДИНИЦЬ    КІЛЬКІСТЬ ОДИНИЦЬ
НОМЕР АРТИКУЛУ      ОБ’ЄМ        В УПАВКОВЦІ           НА ПІДДОНІ

AD03250 250 ml. 6 1290

З технічних питань: 
звертайтесь до служби технічної підтримки компанії MPM за 
електронною адресою support@mpmoil.nl або зателефонуйте 
за номером +31 (0)15 - 251 40 30.


