Inovaţie pură.
AdBlue® nu este un lichid periculos şi este uşor de
depozitat în condiţiile de temperatură specificate.
Asiguraţi-vă că nu amestecaţi niciodată AdBlue® cu
un alt produs.

Tabel cu informaţii despre produs*
Densitate

1,090 g / cm3

Inflamabilitate

Nu este inflamabil

Ultima versiune a tehnologiei SCR foloseşte doar
AdBlue®foarte limpede. Soluţia de uree de 32,5 %
este pulverizată în catalizatorul SCR, unde transformă
oxizii de azot care poluează, în azot şi apă, elemente
inofensive pentru mediu, fiind componente de bază
ale aerului.

Punct de îngheţ

-11.5 °C

Culoare

OMV AdBlue®este întotdeauna
incolor

Stabilitate
termică

Depozitarea îndelungată la
peste 30 °C poate duce la
scurgeri de amoniac.

Pericol pentru
apă

Clasa 1: Datorită gradului înalt
de solubilitate în apă, AdBlue®
OMV prezintă pericol redus
pentru apă. Asiguraţi-vă că
există la îndemână cantităţi
de peste 200 de litri, cu tavă
pentru recuperarea picăturilor
şi / sau un perete dublu de
retenţie.

Alte avantaje ale AdBlue®:
3	Reduce oxidul de azot (NOx) cu 60 % (Euro 5) în
comparaţie cu Euro 3.
3	Reduce particulele nocive emise cu minimum 80 %
(Euro 4 şi Euro 5).
3	Reduce emisiile de CO2 cu până la 7 %.

* Pentru mai multe informaţii, solicitaţi Fişa de securitate pe care o punem
la dispoziţie.
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AdBlue®înseamnă motoare mai curate.
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Beneficiaţi de
un mediu curat
AdBlue®asigură un aer mai curat.

Vă puteţi baza pe AdBlue®.

Vă veţi descurca foarte bine cu AdBlue®.

În 2014 au intrat în vigoare noile standarde Euro 6
privind emisiile de carbon. Astfel, standardele privind
emisiile de oxid de azot (NOx), monoxid de carbon (CO),
hidrocarburi (HC) şi particule (PM) pentru camioane şi
autobuze au devenit şi mai stricte. Pentru a respecta noile
standarde, nu mai erau suficiente doar măsurile luate
în interiorul motorului. Răspunsul a fost tehnologia
SCR (Selective Catalytic Reduction – reducere catalitică
selectivă), şi anume un proces prin care catalizatorul
reduce simultan toate noxele. AdBlue®este indispensabil
pentru funcţionarea acestei tehnici.

AdBlue®în combinaţie cu ultima versiune a tehnologiei
SCR a fost supus celor mai stricte teste, pe perioade
îndelungate şi în cele mai extreme condiţii. OMV a fost
prezent încă de la început, iar produsul AdBlue®utilizat
în aceste teste a fost dezvoltat împreună cu noi şi este
produsul pe care îl oferim astăzi.

Consumul de AdBlue®depinde de fiecare camion în
parte şi de funcţionarea acestuia. Orientativ, ar trebui
să vă aşteptaţi la un consum de AdBlue®de circa 4 %
din consumul de motorină al vehiculului dumneavoastră. Sau circa 1 – 1,5 l / 100 km.

AdBlue®oferă avantaje clare.
Tehnologia SCR vă oferă avantaje zilnice:
3	Un consum mai redus de carburant. Anumite taxe de
drum, precum sistemul special de taxe din Germania
(Ökomaut), iau în calcul tehnologiile ecologice la
calcularea tarifelor de folosire a drumurilor.
3	Ajungeţi la destinaţie mai repede. În anumite regiuni
din Austria, de exemplu pe Autobanda Inntal,
vehiculelor cu Euro 6 nu li se aplică interdicţia de a
circula noaptea, până la finalul anului 2015.

Considerând un consum de 1 – 1,5 l / 100 km, cu un rezervor de 60 de litri de AdBlue®, se pot parcurge 6.000 km.
Mai mult decât suficient până la următoarea staţie de
alimentare OMV, cu produs AdBlue®disponibil.

Alimentarea cu AdBlue®–
simplă şi sigură.

Reţeaua de staţii de alimentare cu AdBlue®.

Alimentarea cu AdBlue®este la fel de uşoară ca alimentarea cu motorină. Produsul nostru AdBlue®se poate găsi
în peste 120 de staţii de alimentare OMV din Europa1, la
pompă, în rezervoare speciale AdBlue®sau în canistre de
10 litri. Astfel, ne asigurăm că aveţi la îndemână AdBlue®
oriunde aveţi nevoie.

1

Iulie 2014

Puteţi găsi toate staţiile OMV de alimentare cu AdBlue®
la adresa: www.omv.com/adblue

