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Euro 4 Euro 5 ve Euro 6
Standartlarını Karşılayan
SCR’li Dizel araçlar için
MEKSER ÜRE ÇÖZELTİSİ
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* Ürünler m zden doğab lecek zararlar ç n araçlarınız ve
3. şahıslar ﬁrmamız tarafından s gortalanmıştır.

Euro 4 ve Euro 5 Standartlarını Karşılayan
SCR’li cari araçlarda
kullanılması zorunlu bir üründür.

Faydaları
- Euro III, motorlu araçlara kıyasla daha az yakıt tüke mi sağlar.
- Dizel yakı n daha temiz ve etkili yanmasını sağlar.
- Nitrojen Oksit ( NOx) emisyonu azal r.
- Çevreci bir üründür.

Güvenlik ve Uyarılar
-

ayrı bir tankta saklanır ve dizel yakıt ile
doğrudan karış rılamaz. Herhangi bir tehlikeli madde içermez.
Minimum risk seviyesindedir. Fakat kimyasal maddeler için
alınan tüm tedbirler alınmalıdır.
> Cilt ile teması tahrişe yol açar.
> Deri ve göz temasında bol su ile yıkanmalıdır.
> Çocuklardan uzak tutunuz.
> Çöpe ve a k su bağlan lı yerlere dökülemez.
> (-11 C) ile ( +32 C) arasında saklanır.
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Adblue Ned r ?

blue

* AdBlue®, zararlı egzoz gazlarını NOx- n trojen oks t) su buharı ve zararsız n trojene dönüştüren,
SRC (Seç ml Katal t k İnd rgeme) s stem le kullanılan özel b r üründür.
* %32,5 üre ve %67,5 dem neral ze sudan oluşur. AdBlue (DIN 70070/ ISO 22241 /AUS32)
d zel yakıtlı ağır h zmet taşıtlarının oluşturduğu NOx-em syonunu k myasal olarak azaltır.
* Renks z ve toks k olmayan b r sıvıdır.
* AdBlue, Euro 4, Euro 5 ve Euro 6 standartlarını karşılayan SCR'li dizel araçlar için kullanılması
zorunlu bir üründür.
* Euro 4, Euro 5 ve Euro 6 standartlarını karşılamak amacıyla önde gelen
ticari ağır vasıta üreticileri , SCR motor teknolojisini geliştirip bu standartları karşılayan
araçların üretiminde uygulamaya başlamıştır.
* Bu teknolojideki araçlar Türkiye'ye 2006 yılının sonu ile gelmeye başlamıştır ve
sayıları hızla artmaktadır.
* Firmamız Euro 4, Euro 5 ve Euro 6 ticari dizel araçlar için zorunlu olan AdBlue ürününün
satışını yapmaktadır.

AdBlue
Deposu

SCR Teknoloj s
Seç ml Katal t k İnd rgeme S stem (SCR) Nasıl İşler?
Bu yöntem b r arıtma s stem yle b rl kte çalışan gel şm ş
motor ateşlemes yle n trojen oks t (NOx) g b maddeler emmey
amaçlayan egzoz em syonunu b rleşt rmekted r.
Karışım, katal zöre ulaşmadan egzozlara püskürtülür.
Bu noktada oluşan yüksek ısı AdBlue®' yu amonyağa dönüştürür.
Daha sonra amonyak ve karşıt n trojen oks tler katal zöre
nüfuz ederken b rb r yle reaks yona g rer ve atmosfer ç n
zararlı olmayan k elemente; n trojen ve su buharına dönüşür.
Böylece çevreye yayılan zararlı k myasallar azaltılmış olur.

SCR ( Katal t k İnd rme S stem )

Adblue
Deposu
Dozaj
S stem
NH1 + H2 O + NO X
N2 +
H2O

NO X azaltma

Em syon
Çıkış

AdBlue® K myasal ve F z ksel Özell kler
* Kokusuz veya haf amonyak kokulu bir sıvıdır.

35 Yıllık
Sanayi
Tecrübesi

www.mekblue.com

Üret m Hattımız
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Dünyanın en gel şm ş mak neler le çalışıyoruz.

Toplam 30.000 m2 alanda güçlü kadromuz le h zmet n zdey z.

www.mekblue.com

blue

Temiz bir çevre,
temiz verimli araçlar için...

POMPA ve
EKİPMANLARIMIZ

AMBALAJ TÜRLERİMİZ

30 kg

20 Lt.
30 Lt.
1000 Lt.
3000 Lt.
DİĞER ÜRÜNLERİMİZ
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CAM SUYU

ANTİFİRİZ
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SAF SU
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CAM SUYU
SAF SU
onl ne alışver ş ç n www.mek-ser.com

ANTiFiRiZ

www.mekblue.com

