
STA-BIL Стабилизатор на
гориво



Какво се случва когато
горивото се съхранява?

• Горивото се състои от други компоненти,които
могат да оказват влияние на кислорода и другите
елементи в средата

• Съхраняваното гориво може да оксидира и да се
превърне в клей и вредни отлагания, които да
запушат горивопроводите, карбуратора, дюзите
или инжекторите

• Това може да създаде проблеми при стартирането
на двигателя, да намали ефективността, да
увеличи разходите за поддръжка и да намали
живота на двигателя



Какво се случва когато
горивото се съхранява?

• За да постъпите правилно използвайте
стабилизаторите на гориво и съхранете своя
двигател



Добро решение ли е
източването на горивото?

• Източването на горивото води до други проблеми
• Може да остане достатъчно от старото гориво така,
че да се образува клей и отлагания

• Откритият при източването метал е изложен на
атмосфрата и верятността да корозира

• Източването се отразява и на гарнитурите и
уплътненията, които могат да протекат

• При източването има опасност от пожари
• Смяната на горивото в резервоара е скъпо



Как действа  STA-BIL ?

• STA-BIL запазва горивото свежо за по - лесен старт
• Това е научно създаден продукт, който предпазва
горивото от разлагане и окисление

• STA-BIL се проявява като супер обвивка около
молекулата на горивото, за да не може тя да се свърже
с кислородните атоми

• Формулата съдържа метал-деактиватор и ихибитор на
корозия, за предпазване от ръжда и окисление

• Стабилизираните със STA-BIL горива запазват по -
дълго качествата си на свежо гориво



Колко добре работи
STA-BIL?

• Срокът на окисление на горивото се увеличава от 2
месеца без STA-BIL до 12 месеца със STA-BIL

• Резултатът: По-лесен старт, по-добра работа на
двигателя, по-малки разходи за поддръжка, по-дълъг
експлотационен срок и по-нисък разход на гориво



STA-BIL увеличава живота
на горивото повече от 400%
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STA-BIL сравнен с други
стабилизатори
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STA-BIL е много препоръчван

• 70 водещи производители на оборудване препо-
ръчват STA-BIL за запазване на горивото вежо

• Много от тези производители използват STA-BIL
при своите тестове, преди да продадат оборудването

• С 90 % пазарно участие, милиони потребители в
САЩ направиха STA-BIL No.1 сред стабилиза-
торите на гориво

• Голямата рекламна кампания на STA-BIL го
прави все по-търсен и употребяван



STA-BIL е лесен за употреба

• Просто следвайте упътването на етикета
• Внимателно налейте отмереното
количество

• Може да се добавя директно в
резервоара на съответната машина

• Изберете размера на бутилката, такъв
какъвто ви е необходим

• Child resistant cap allows safe storage



STA-BIL Начин на третиране

      3,785 L946 mL  Diesel STA-BIL
         946 L236 mL Diesel STA-BIL
      1,211 L          3.785 L
         303 L           946 mL
         151 L           473 mL
           95 L           296 mL
           76 L           236 mL
           38 L           118 mL
 Третирано количество            Разфасовка



SUMMARY:
STA-BIL FUEL STABILIZER

• Запазва горивото свежо за лесен старт
• Удължава живота на горивото от 2 на 12 месеца
• Предпазва от корозия и отлагания
• За всички видове двигатели и резервоари
• Помага за по евтина поддръжка, по-дълъг живот и
по-добра работа на малките двигатели

• Предпочитан продукт No. 1 в САЩ
• Препоръчва се от 70 водещи производители
• Лесен за употреба с бензин, дизел и керосин
• Широко приложение за всяка потребителска нужда
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