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OCTANE BOOSTER 
BENZINE BRANDSTOFADDITIEF 
 
 
OMSCHRIJVING 
Octane Booster is een zelfvermengende hoogstaande additievencombinatie, 
speciaal ontwikkeld om de benzinekwaliteit te verhogen. Verbetert het 
verbrandingproces en de algemene prestaties van benzinemotoren. Octane 
booster is voor universeel gebruik en verhoogt het Research Octane Number 
(RON) van de benzine. 

BASISVOORDELEN 
• Verbetert de motorprestaties en de acceleratie. 
• Vlottere motorwerking. 
• Verbetert de motorbetrouwbaarheid. 
• Brandstofbesparing. 
• Zelf vermengend. 

EIGENSCHAPPEN 
• Verhoogt het octaangetal (RON) met 2 tot 5 punten afhankelijk van het basis benzine RON getal. 
• Vermindert en voorkomt mechanische schade door pingelen van de motor. 
• Verlaagt de verbrandingstemperatuur bij zware belasting van de motor. 
• Kan gebruikt worden in gelode of loodvrije benzine. 
• Onschadelijk voor katalysatoren. 

TOEPASSING 
Geschikt voor alle types benzinemotoren inclusief de laatste generatie directe injectie met uitlaatgas 
nabehandeling systemen. Perfect geschikt voor oudere motoren met carburator. 

GEBRUIKSAANWIJZING 
Voeg 25 ml per 25 liter benzine toe (1:1000) vòòr het tanken. 
De actuele stijging in octaangehalte is afhankelijk van het aanwezige octaan gehalte in de huidige brandstof en de 
mengverhouding. 

KARAKTERISTIEKEN 
Fysische toestand:  vloeibaar Ontledingstemperatuur:  Niet bepaald. 
Kleur: Donkerrood Oxiderende eigenschappen: niet oxiderend. 
pH:  Niet bruikbaar. Dampspanning (bij 20 °C): 0,95 hPa 
Smeltpunt:  < 0 °C Dichtheid (bij 20 °C):  0,83 g/cm³ 
Beginkookpunt en kooktraject:  180 °C Wateroplosbaarheid (bij 20 °C): niet mengbaar 
Vlampunt: 66 °C Verdelingscoëfficiënt: Niet bepaald. 
Ontstekingstemperatuur:  235 °C Viscositeit / kinematisch: Niet bepaald. 
Zelfontbrandingstemperatuur  Verdampingssnelheid (bij 20 °C): Niet bepaald. 
vast:  Niet bepaald. 
gas:  Niet bepaald. 

VERPAKKING 
250 ml flacon met dosering systeem (20 x 250 ml karton) 


