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Silnik czysty jak łza

BIZOL Gasoline System Clean+ g80 to dodatek do benzyny, który oczyszcza układ paliwowy,
począwszy od zbiornika paliwa, a skończywszy na komorze spalania. Przywraca utraconą przez
nagromadzone osady moc silnika. Zmniejsza zużycie paliwa, a tym samym emisję spalin oraz
wydłuża żywotność jednostki napędowej.
Produkt zawiera tzw. dodatki kontroli osadu (DCA - Deposit Control Additives), często określane
ogólnym terminem – detergenty. Z chemicznego punktu widzenia są one bardzo podobne do
dyspergatorów stosowanych w środkach smarnych. Ze względu na stabilność chemiczną i termiczną
działają tam, gdzie paliwo jest w postaci płynnej. DCA zapobiegają tworzeniu się złogów, szczególnie na
zaworze wlotowym i wtryskiwaczach paliwa, powstających w wyniku rozkładu składników benzyny. Te
specjalistyczne substancje nie tylko usuwają osad, ale także zapobiegają jego powstawaniu przez
tworzenie filmu ochronnego.
W 2016 roku Amerykańskie Stowarzyszenie Samochodowe (AAA - American Automobile Association)
przeprowadziło badania dotyczące jakości paliw w celu określenia wpływu dodatków o charakterze
detergentów na czystość jednostki napędowej.
Silniki objęte testem pracowały w określonym cyklu badawczym, uwzględniającym prędkość obrotową.
Warunki były jak najbardziej zbliżone do tych, jakie panują podczas jazdy po autostradzie. Podczas
pierwszej fazy badania (tzw. „brudnej”) silniki były napędzane przez 5000 mil (8000 km) benzyną bez
dodatków uszlachetniających, co sprzyjało tworzeniu się osadów węgla.
Następnie jednostki rozmontowano, a powstałe osady zmierzono i zważono.
W dalszej kolejności silniki złożono, by przejść do drugiego etapu badania (tzw. „czystego”), w którym
pokonały identyczny dystans, tym razem spalając benzynę z dodatkami o właściwościach czyszczących, po
to aby ocenić ich skuteczność.

Wynik badania nie pozostawił żadnych złudzeń i potwierdził pozytywny wpływ detergentów na czystość
silnika. W drugiej fazie testu zredukowano powstanie osadu o 72%, co zatem potwierdza skuteczność i
zasadność stosowania dodatków oczyszczających w celu ochrony silnika.
UWAGA! Niedawno zmianie uległa nazwa, do tej środek nosił nazwę BIZOL Motor Power+ g80, nowe
opakowania opatrzone są etykietą BIZOL Gasoline System Clean+ g80. Jest to ten sam produkt, skład
pozostał bez zmian. Przez pewien czas w obrocie będą zarówno nowe, jak i poprzednie opakowania.
***
BIZOL jest niemieckim producentem olejów silnikowych i płynów technicznych. Firma powstała w 1998
roku w Berlinie. Marka BIZOL jest własnością jej założyciela - Borisa Tatievskiego, a zarządzana jest
przez holding BITA Trading GmbH. Produkty BIZOL są dziś sprzedawane w 75 krajach. Dzięki
dynamicznej ekspansji światowych rynków, do końca 2018 roku firma obecna będzie w 100 państwach na
5 kontynentach.
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