
VYVINUTO PRO VŠECHNA BĚŽNĚ POUŽÍVANÁ PALIVA
Chráníme čistou planetu, Váš motor i Vaše výdaje

BEP-eco „Much Betteer Fuel“
VYSOCE ÚČINNÁ ČISTÍCÍ KÚRA PRO VAŠE MOTORY

(1 TABLETA NA 40 LITRŮ PALIVA)

Vlastnosti a jak působí:
• zlepšuje hoření paliva a tím zvyšuje výkon motoru
• čistí a chrání vnitřní prostory motoru (písty, vstřikovače, ventily, svíčky) před karbonovými úsadami
• výrazně snižuje emise a zabraňuje dohořívání paliva ve výfukové soustavě
• přináší finanční úsporu na palivu a údržbě /servisu
• umožňuje snížit spotřebu paliva až o 15%
• čistí výfukovou soustavu a prodlužuje životnost filtru pevných částic i ventilu EGR 
• prodlužuje životnost vašeho motoru a dává Vaší jízdě plnost emocí

Návod na použití: Tabletu vložte do nádrže / nalévacího hrdla před tankováním. Můžete ji zatlačit 
tankovací pistolí a natankujte. Tak je to jednoduché.

Nebezpečí: Hořlavá tuhá látka. Zdraví škodlivý při požití. Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými 
účinky.

Bezpečnostní pokyny: Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným plamenem, horkými povrchy. Zákaz 
kouření v bezprostřední blízkosti produktu. Výrobek je nutno uchovávat v původním uzavřeném obalu při 
teplotách nepřevyšujících 30° C. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nevdechujte prach z 
tablet. Zamezte styku s očima a dlouhodobé expozici s kůží. Při zasažení očí je důkladně vyplachujte 
proudem vlažné vody nejméně 15 min. a vyhledejte lékařskou pomoc. Zasaženou oblast kůže důkladně 
očistěte vodou a mýdlem, následně ošetřete vhodným krémem. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. 
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Při vdechnutí / požití vypláchněte  ústa důkladně vodou a 
nevyvolávejte zvracení! Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a vezměte s sebou obal, ve kterém jsou 
tablety distribuovány.

Obal se zbytky tablet likvidujte prostředky a na místě určeném k likvidaci nebezpečných odpadů.

Výrobek byl testován a schválen zkušebnou akreditovanou v rámci EU. Balení v sáčku obsahuje 10 
tablet (1 tableta O,5 g). Jedna tableta standardně určena na 40 litrů paliva benzin, diesel (včetně 
biosložek), LPG. Pro ekologickou jízdu použijte dávkování na 30 litrů a pro sportovní ladění na 20 
litrů paliva.

Dodavatel: REJMAN Automotive, s.r.o., V luzích 1706/8, 466602 Jablonec nad Nisou
info@zametace.cz

Obsahuje:  Ferrocen
Kód odpadu /obalu: 16 03 05 /15 01 02 
Obal je vyroben z PET / ALU / PE
Skladujte při teplotách do +30° C

GHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látky   GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
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