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MAINTAIN – Aditivos para combustível 
 
 

A FUCHS tem o prazer de anunciar o lançamento dos produtos aditivos de combustível:  

MAINTAIN DIESEL EFFECT e MAINTAIN GASOLINE PLUS. 

 

 
MAINTAIN DIESEL EFFECT 
Produto para limpeza otimizada de sistemas de combustível a Diesel 

 

Aplicação e vantagens do MAINTAIN DIESEL EFFECT 

O MAINTAIN DIESEL EFFECT é recomendado para limpeza única ou uso constante. Este produto mantém os 

injetores de combustível limpos quando usado continuamente e tem efeito de limpeza quando usado 

pontualmente, num rácio de utilização elevado. Este produto melhora a economia de combustível de motores 

Diesel em até 1,9% - valor medido via Common Rail Direct Injection (ECE) no veículo. 

O produto proporciona melhoria nas propriedades antienvelhecimento através de antioxidantes e pode, por isso, 

ser aplicado em veículos que possam ter períodos prolongados de paragem.  

 

Rácio de mistura do MAINTAIN DIESEL EFFECT 

Limpeza Única  Utilização constante 

Combustível 

Diesel 

(L) 

MAINTAIN 

DIESEL EFFECT 

(L) 

 Combustível 

Diesel 

(L) 

MAINTAIN 

DIESEL EFFECT 

(L) 

100 0,5  100 0,3 

200 1,0  200 0,5 

300 1,5  400 1,5 
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MAINTAIN GASOLINE PLUS 
Produto para limpeza otimizada de sistemas de combustível a gasolina 
 

Aplicação e vantagens do MAINTAIN DIESEL EFFECT 

O MAINTAIN GASOLINE PLUS é recomendado para utilização com gasolina de baixa qualidade com elevados 

teores de Enxofre ou Bioetanol ou, também, para gasolina com baixo ou nenhum teor de aditivos. 

O MAINTAIN GASOLINE PLUS proporciona excelente limpeza mantendo o sistema sempre limpo. Remove 

depósitos do tanque e dos tubos de combustível e limpa vernizes e depósitos das válvulas de injeção e dos 

bicos. Adicionalmente, proporciona excelente proteção anticorrosiva e neutraliza subprodutos ácidos resultantes 

da combustão. 

O MAINTAIN GASOLINE PLUS previne o aumento de consumo de combustível, a baixa performance de 

arranque e perdas de potência causadas por formação de depósitos nas válvulas de injeção e bicos, ajudando 

na redução de consumo de combustível e emissões de CO2. 

 

Rácio de mistura do MAINTAIN GASOLINE PLUS 

Utilização constante 

Combustível 

Diesel 

(L) 

MAINTAIN 

GASOLINE PLUS 

(L) 

60 0,25 

120 0,5 

250 0,75 

1000 1,5 

 

Nota 

Atenção: devido à elevada percentagem de aditivos puros presentes nos produtos 

MAINTAIN DIESEL EFFECT e MAINTAIN GASOLINE PLUS estes produtos são 

classificados como perigosos. Devem ser tomadas as medidas de precaução e 

segurança necessárias para manuseamento do produto. A FUCHS tem disponível 

Fichas de Dados de Segurança que apresentam a classificação de ambos os 

produtos, bem como, as medidas a tomar para manuseamento dos mesmos. 
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