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TANIMLAMA 

ERYAK 500, fuel oil ve dizel yakıtlar için hazırlanmış konsantre ve yenilikçi bir üründür. %100 

organiktir ve yakıt enerji verimliliğini artırmak için tasarlanmış özel bileşikler içerir. Üstün slaç dağıtma 

ve çözme özelliğine sahiptir.  

Yakıttaki vanadyum, kurşun, sülfür kirleticiler gibi ağır metal birikintilerini elimine etmek için benzersiz 

özelliklere sahiptir. Fuel oil ya da dizel yakıta karıştırıldığında, yanma bitene kadar porformans gösterir. 

ERYAK 500 yakıtı homojenleştirir, tüm hatları temiz tutar, sistemi korozyondan korur ve ideal 

kullanımda sistemdeki kir ve pasları temizler. Yakıt depolarını slaç oluşumlarından korur. Kül 

oluşturmaz, emisyonları ve birikintileri en aza indirir, yüksek ve düşük sıcaklık korozyonunu önler. 

Tehlikesiz ve çevre dostu bir üründür. 

  

Ürün Adı   :ERYAK  500  

Döküman No   :SP-KS-253 

Kimyasal Adı   :Kimyasal Karışım 

Kullanım Alanı  : Fuel oil katkı maddesi 

 

A. ORGANİK ÖZELLİKLERİ 

Görünüm    

Fiziksel Durum (20 ° C) : Sıvı 

Renk    : Koyu kahverengi-siyah 

Koku    : Düşük 

B. FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ 

pH    : - 

Molekül Ağırlığı  : - 

Parlama Noktası  : > 100°C 

Yoğunluk   : 0,90 – 0,99 gram / cm3  

Fuel Oil’de çözünme  : Tamamen 

 

UYGULAMA, ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI 

 Yüksek derecede konsantre ve çok düşük dozaj ERYAK-500'ü çok ekonomik bir ürün yapar 

 Etkileyici çamur dağılma ve çözünme özellikleri. 

 Metal yüzeylerde aşınmayı önler. 

 Enjektör tortularını, karbonlu yanma tortularını ve düşük ve yüksek sıcaklıktaki asit korozyonlarını 

azaltır ve parıldayan temiz yüzeyler bırakır. 

 Vanadyum, kurşun ve sülfür gibi ağır metal birikimlerini azaltır. 

 Yakıt performansını ve verimliliğini arttırır. 
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 Motor parçalarını korozyona karşı korur 

 Diğer yakıt katkı maddeleri ile birlikte kullanılabilir. 

DEPOLAMA BİLGİSİ 

Uygun sıcaklıklarda saklayın. Paketleme: 25-30 L. kapalı kutular. Depolama Süresi: 3 yıl 

KULLANIM ŞEKLİ / UYGULAMA ORANLARI VE DOZAJ ORANLARI: 

ERYAK 500'ün dozajı: IFO 180 ve IFO 380 gibi yakıtlar  için 20 ton yakıta 1 L , Marine dizel yakıtları 

için 25 tona 1 L ERYAK 500 kullanmanız tavsiye edilir. ERYAK 500'ün yakıt boru hattına bağlı bir 

dozaj pompası ile dozlanması ve dozajın yakıt dolumu sırasında yapılması tavsiye edilir.Dozaj pompası 

mevcut değilse, ERYAK 500'ü doğrudan yakıt veya gaz yağına da ekleyebilirsiniz.  

 

 

 

 


