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NOVÉ ! 
MPM E10 ADITIVUM DO PALIVA 
MPM AD03000
Značka MPM má již ve svém portfoliu několik aditiv do 
paliva. Tato nabídka byla nyní rozšířena o aditivum „E10 
Fuel Protector“. 
Použití benzinu E10 snižuje emise CO2 z motorů, což z něj činí 
palivo šetrnější k životnímu prostředí. Zároveň však benzin 
E10 představuje také vážné riziko poškození! MPM proto 
uvádí na trh aditivum „E10 Fuel Protector“. Je vyvinuto tak, aby 
vozidla bezpečně fungovala a aby se předcházelo problémům 
způsobeným používáním paliva E10. Přidání tohoto aditiva do 
každé nádrže benzinu E10 (která obsahuje až 10 % etanolu) 
eliminuje negativní účinky etanolu. E10 je benzin EURO 95 s 
přídavkem až 10 % bioetanolu. „E“ znamená etanol, v tomto 
případě pouze bioetanol. Bioetanol je druh alkoholu vyrobený 
z produktů, jako jsou cukr, kukuřice nebo pšenice.

Přestože benzin E10 prospívá životnímu prostředí, jeho pou-
žití také představuje vážná rizika:
•  Ne pro všechny zážehové motory ve vozidlech, strojích a 

zařízeních je palivo E10 vhodné. K rizikům u těchto zážeho-
vých motorů patří: koroze kovových dílů v palivovém sys-
tému, narušení nebo dokonce úplné rozpuštění určitých 
druhů plastů a kaučuků, méně účinné mazání a rychlé zhor-
šení kvality paliva v průběhu času. Tyto problémy se mohou 
vyskytnout u všech typů vozidel, strojů a zařízení, které mají 
tento typ zážehového motoru, tj. nejen u osobních automo-
bilů, ale také u motocyklů, člunů, skútrů, generátorů a seka-
ček na trávu.

•  Existuje však také vážné riziko u zážehových motorů, pro 
které je benzin E10 vhodný. Benzin E10 je hygroskopický 
(přitahuje vodu, která se poté odděluje), což zvyšuje riziko 
koroze v palivovém systému a v motoru, zejména pokud je 
vozidlo používáno občas a palivo E10 je v nádrži delší dobu.

Na webových stránkách https://www.acea.be/uploads/publi-
cations/ACEA_E10_compatibility.pdf jsou uvedeny značky a 
modely automobilů, v nichž lze E10 používat. Můžete také 
nahlédnout do uživatelské příručky svého vozidla.

Poznámka: Použití paliva E10 je jen zřídka vhodné u veteránů 
a starších vozidel. Kromě toho je benzin E10 také nevhodný 
pro provoz mnoha novějších modelů aut.

Důležité vlastnosti aditiva MPM E10 Fuel Protector:
•  Působí proti negativním účinkům etanolu v palivu (až do 

10 % etanolu)
• Pomáhá zabránit korozi palivového systému
• Stabilizuje paliva na bázi etanolu
• Zvyšuje oktanové číslo

Dávkování: při každém tankování přidejte 250 ml; vystačí pro 
úpravu 40–60 litrů benzinu. 
Pokyny: Před natankováním na čerpací stanici vyprázdněte 
obsah aditiva E10 Fuel Protector do palivové nádrže.

JEDNOTKY BALENÍ
KAT. ČÍSLO OBJEM KUSŮ V BALENÍ KUSŮ NA PALETĚ

AD03250 250 ml. 6 1290

Technické otázky:
Kontaktujte technickou podporu MPM na adrese
support@mpmoil.nl nebo volejte na +31 (0) 15 - 251 40 30.


