
 

 
 

Opis produktu 

Techron HD jest najwyższej jakości preparatem służącym 

do czyszczenia wtryskiwaczy paliwa silników 

wysokoprężnych, w którym zastosowano wyjątkowe, 

innowacyjne, opatentowane technologie ochrony przed 

powstawaniem osadów, zapewniające regenerację i 

czyszczenie wtryskiwaczy paliwa silników diesla w 

pojazdach ciężarowych, autobusach i sprzęcie terenowym. 

Techron HD jest zalecany do ciągłego stosowania zarówno 

w najnowszych silnikach wysokoprężnych z układem 

common rail, jak i w starszych silnikach 

wysokoprężnych.Usuwa typowe osady, a także osady 

tworzące się wewnątrz wtryskiwaczy(IDID)w silnikach 

pracujących na mineralnym oleju napędowym i paliwie 

biodiesel (mieszance oleju mineralnego z dodatkiem do 

10% FAME - estrów metylowych kwasów tłuszczowych). 

Korzyści dla klienta 

• Zaawansowany technologicznie skład pomaga 

przywrócić silnikom moc i przyspieszenie 

• Pomaga zapobiegać tworzeniu szkodliwych osadów na 

wtryskiwaczach 

• Niweluje problemy z osiągami spowodowane przez osady 

tworzące się wewnątrz wtryskiwaczy 

• Odpowiednio dobrany skład zapobiega powstawaniu 

osadów na wtryskiwaczach silników zasilanych paliwem 

biodiesel 

• Pomaga minimalizować szkodliwą emisję zanieczyszczeń 

• Sprzyja optymalnemu zużyciu paliwa 

Zastosowania 

• Techron HD nie jest zalecany do silników benzynowych 

• Techron HD jest nieszkodliwy dla układów oczyszczania 

spalin, takich jak filtry cząstek stałych (DPF), systemy 

recyrkulacji spalin (EGR) czy systemy selektywnej 

redukcji katalitycznej (SCR) 

 

• Pomaga zapobiegać tworzeniu się osadów na 
wtryskiwaczach 

• Usuwa osady wewnątrz wtryskiwaczy 

• Zapobiega powstawaniu osadów w przypadku 
stosowania paliwa biodiesel 

• Pomaga ograniczać poziom emisji spalin 

• Sprzyja optymalnemu zużyciu paliwa 
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Zalety produktu 



 Techron® HD ─ ciąg dalszy 

Chevron nie bierze odpowiedzialności: za jakiekolwiek straty oraz szkody powstałe wskutek używania tego produktu niezgodnie z przeznaczeniem opisanym 
w Karcie Produktu. 
Zdrowie, bezpieczeństwo, przechowywanie i ochrona środowiska: zgodnie z aktualnie dostępnymi informacjami nie przypuszcza się, żeby produkt mógł 
powodować negatywne skutki oddziaływania na zdrowie, w przypadku kiedy jest używany zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z informacjami zawartymi 
w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego. Karty Charakterystyki dostępne są na życzenie w lokalnym biurze handlowym lub poprzez stronę 
internetową. Produkt ten nie powinien być używany niezgodnie z przeznaczeniem. W postępowaniu ze zużytym produktem zadbać o ochronę środowiska 
naturalnego i zastosować się do lokalnych przepisów. 
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Przechowywanie i obchodzenie się 
z produktem 

Dozowanie 

• Zaleca się stale stosowanie Techron HD w proporcji 

200 ppm objętościowo lub 80 ml na 400 litrów oleju 

napędowego Uwaga: Należy zawsze sprawdzić, czy 

wybrany produkt jest zgodny z zaleceniami producenta 

w odniesieniu do warunków pracy pojazdu oraz 

praktyk serwisowych klientów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo i zdrowie 

• Techron HD należy trzymać z dala od źródeł zapłonu i 

ciepła 

• Po użyciu zakręcić pojemnik  

• Trzymać poza zasięgiem dzieci 

• Zapobiegać przedostawaniu się do środowiska 

naturalnego 

• Unikać kontaktu ze skórą i oczami 

• W razie przypadkowego kontaktu z oczami, dokładnie 

płukać oczy  bieżącą wodą przez 10-15 minut. W razie 

podrażnienia, zwrócić się o poradę do lekarza. 

Dokładnie umyć wodą z mydłem odkryte powierzchnie 

skóry   

• W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, 

bezzwłocznie udać się do lekarza 

•  i pokazać mu etykietę z opakowania 

Dane Typowe 

Test Metody badań Wartość 

Dopuszczalny okres magazynowania: 24 miesiące od daty napełnienia, podanej na produkcie 

Wygląd Wizualna Przezroczysta, jasna ciecz 

Lepkość kinematyczna w temperaturze 
40°C, mm²/s 

ASTM D445 80 

Gęstość w temperaturze 15°C ASTM D1298 0,874 

Temperatura zapłonu, PM, °C ASTM D93 typowo 65 

Podane informacje są danymi typowymi dla bieżącej produkcji, nie stanowią wymagań technicznych produktu i mogą podlegać zmianom w ramach 
dopuszczalnych tolerancji produkcyjnych. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu. Powyższa Karta Produktu zastępuje 
wszelkie poprzednie wersje Karty Produktu i zawarte w nich informacje. 


