
DiTOIL® additive 2901

De prestaties en veelzijdigheid van dit olieadditief behoren tot het absolute topsegment op smeringsgebied.

PRODUCTINFORMATIE
EIGENSCHAPPEN:
DiTOIL® additive 2901 is voor 100% opgebouwd uit olie- en petrochemische bestanddelen. Dit additief geeft ongekend hoog smerende eigenschappen. 
In combinatie met de aanwezige oliën creëert dit product een permanent sterk hechtende oliefilmlaag. Dat geeft aanzienlijke reductie van mechanische 
wrijving en voordelen zoals: minder slijtage, minder warmteontwikkeling, minder energieverlies, gunstiger brandstofverbruik (tot 12%), meer 
vermogensoutput en verlenging van de oliekwaliteit. DiTOIL® additive 2901 verlengt de levensduur van uw apparatuur, verbetert de prestaties en 
minimaliseert  onderhoud. Daarmee past het product uitstekend in een milieuverantwoord en duurzaam gebruik van motoren en machines.

DiTOIL® additive 2901is een 100% Oil Additive en bevat geen vaste stoffen die verstoppingen of andere nadelige gevolgen hebben voor oliesystemen. 
Omdat het product direct na vermenging één geheel met de olie vormt kent het geen verdikkings- of uitzakverschijnselen.

DUURZAAM EN MILIEUVRIENDELIJK ONDERHOUD:
Smeermiddelen worden nog steeds onderschat als het gaat om milieudoelstellingen te halen. DiTOIL® additive 2901 past echter uitstekend in een 
duurzaam en milieuvriendelijke toepassing van motoren en machines. Door DiTOIL’s intensieve research en ontwikkeling hebben alle producten een 
gunstige invloed op het energieverbruik, onderhoud (verversingsfrequentie) en levensduur. Bovendien zorgt een lagere frictie voor minder geluidsoverlast.

KENMERKEN:
• Aanzienlijke verbetering (en verlenging) van oliekwaliteit 
• Behoud van bestaande olie-eigenschappen
• Behoud van smering onder extreme omstandigheden
• Aantoonbare verhoging van machinerendement 
• Met 1 product toepasbaar voor alle oliën
• Geen uitzakverschijnselen
• Aanzienlijke reductie van mechanische wrijving
• Voorkomen van koude- start schade
• Voorkomen van water- en condensschades (seizoensgebonden machines)
• Bestand tegen extreem zware, langdurige belasting
• Bestand tegen extreme puntbelasting
• Geluidsniveau (dB) verlagend
• Toepasbaar met natte remmen en/of sper- uitvoering
• Zeer zuinig in gebruik ( 3% bijvullen )
• Bestand tegen extreme hoge en lage temperaturen 

VOORDELEN:
Met DiTOIL® additive 2901 profiteert u van:
• Verlaagde frictie (weerstand) in motoren en machines
• Verlengde levensduur
• Minimaal onderhoud
• Vermindering onderhoudskosten
• Verlenging van verversingstermijnen 
• Vermindering van mechanische slijtage/storingen
• Verlaagt de temperatuur ontwikkeling, ontstaan door wrijving
• Besparing op brandstof/energie
• Koude start verloopt aanzienlijk soepeler
• Duurzaam en milieuvriendelijk machinegebruik
• Voorkomt verbranden van (rem) voering materiaal 
• Aantoonbare verhoging van machinerendement 



TOEPASSINGEN:
DiTOIL® additive 2901is een Nederlands olieproduct en kan worden gebruikt in combinatie met alle gangbare oliën (mineraal en synthetisch)van o.a. motoren 
- diesel en benzine / 2- en 4-takt / common-rail of turbines-  en is geschikt voor handgeschakelde versnellingsbakken, assen (ook met natte remmen en sper- 
uitvoering), stuurbekrachtiging, tandwielkasten, hydraulieksystemen;  kortom in ieder voertuig of machine waar smeerolie wordt toegepast. 
Door directe vermenging met de aanwezige olie, realiseert DiTOIL® additive 2901op een bijzondere wijze een lagere frictie. Het product reageert bijzonder snel 
door het creëren van een oliefilmlaag met de bestaande olie en het metaaloppervlak.
Uitzondering hierop zijn toepassingen waarbij 100% grip wordt vereist voor de aandrijving met voeringmateriaal zoals bijvoorbeeld automatische 
versnellingsbakken en natte koppelingen.

HOE TE GEBRUIKEN:
DiTOIL® additive 2901is extreem geconcentreerd. Door slechts 3% bijvulling van de totale olie-inhoud (met elke verversing van de olie) profiteert u van de hoog 
smerende eigenschappen. Bij extreem zware belastingen mag het percentage in overleg worden verhoogd (onder extreme belasting voor motorische sporten 
wordt wel bijgevuld tot 20%). Voor gericht advies over specifieke toepassingen en bijvulniveau kunt u contact opnemen met de adviseurs van DiTOIL®.

KENMERKENDE SPECIFICATIES:
Samenstelling:  Blend van olie en hoogwaardigeadditieven
Kleur:   Petrol blauw
Geur:   DiTOIL® karakteristiek
Vlampunt  :  > 59 °C
Kookpunt / bereik ( 1013 hPa ): > 145 °C
Dampdruk  ( 47 °C ):  < 1000 hPa
Dichtheid ( 18 °C ):  ca 1.087 g/cm3
Temperatuurbereik :  <-50 °C en >300 °C
Oplosbaarheid in water : Niet oplosbaar
Viscositeit ( 37 °C ):  ca 26 mm2/s

LEVERBAAR IN:
• 250 ml, 500 ml en 1 ltr flessen. 
• 2.5 ltr, 5 ltr, 10 ltr, 20 ltr en 40 ltr cans 
• 60ltr en 200 ltr vaten.

DEMONSTRATIE:
De werking van DiTOIL® additive 2901is uniek en krachtig. Onze adviseurs laten u graag zelf ervaren wat de voordelen zijn via een korte demonstratie bij u op 
locatie. Wilt u kosten besparen en verantwoord, duurzaam met machines en milieu omgaan?  
Neem dan contact op en bel 31 (0) 40 212 33 24 of stuur een mailtje naar info@ditoil.nl

DiTOIL® additive 2901 verlengt de levensduur van  machines met minder onderhoud en verbeterde efficiëntie waardoor duurzaamheid  en 
operationele kosten positief  worden beïnvloed.




