
 

AVL 

Pro špičkový letecký výkon 

DICE  FLASH 190 INHIBITOR ZAMRZÁNÍ PALIVA 

 Pro regulaci zamrzání paliva v leteckých turbínách 

 100 % diethylenglykol monomethyl éter  

 Použití při průtoku paliva 30-45 GPM (gallon za minutu, tj. 110-170 ) 

Technické zařazení: pouze pro průmyslové použití  

Doporučená koncentrace: minimálně 0,10 % objemu; maximálně 0,15 % objemu 

Obsah vystačí na: 105-155 galonů (tj. 400-590 litrů) paliva.  Číslo CAS 111-77-3. Číslo PART 

NO. D-F190-20. Splňuje vojenskou specifikaci MIL-I-85470 A, MIL-DTL-85470B a ASTM 

STANDARD D 4171. 

UPOZORNĚNÍ: VÝROBEK JE URČENO K POUŽITÍ POUZE JAKO PROTINÁMRAZOVÉ ADITIVUM 

DO PALIVA PRO TURBÍNOVÉ MOTORY. UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. NEBEZPEČNÝ PŘI 

VDECHNUTÍ, POLKNUTÍ NEBO PŘI STYKU S KŮŽÍ. PŘEČTĚTE UPOZORNĚNÍ NA ZADNÍ STRANĚ 

OBALU.  

Hmotnost obsahu: 567 g  

 

Zadní strana 

UPOZORNĚNÍ: URČENO K POUŽITÍ POUZE JAKO PROTINÁMRAZOVÉ ADITIVUM DO PALIVA 

PRO TURBÍNOVÉ MOTORY.  

DICE FLASH 190 

POUŽIVEJTE VE SVISLÉ POLOZE  

UPOZORNĚNÍ: PŘI POUŽITÍ VĚTREJTE. VYHNĚTE SE VDECHNUTÍ VÝPARŮ.  

Nádoba je pod stálým tlakem. Nepropichujte. Neskladujte v blízkosti zdrojů tepla, jisker nebo 

otevřeného ohně. Vystavení teplotám vyšším než 54,5 °C může způsobit explozi nádoby. 

Vyhněte se kontaktu s očima, kůží a oděvem. Při manipulaci použijte ochranný štít nebo 

brýle a ochranné rukavice odolné vůči rozpouštědlům. Při vstříknutí do oka, vypláchněte 

velkým množstvím vody. Při přetrvávajícím podráždění vyhledejte lékařskou pomoc. 

URČENO PRO POUŽITÍ POUZE V UVEDENÝCH SYSTÉMECH.  



PRO VHODNOST POUŽITÍ ODKAZUJEME NA INFORMACE VÝROBCE LETOUNŮ NEBO 

MOTORŮ: 

Je nezbytné se řídit pokyny uvedenými v návodu k obsluze pro letouny a motory, které se 

týkají protinámrazových opatření palivového systému. Při použití podle pokynů obsah vystačí 

pro doporučenou koncentraci od minimálně 0,10 % objemu až do maximálně 0,15 % objemu. 

Obsah je adekvátní pro minimálně 105 galonů (400 litrů) a maximálně 155 galonů (590 litrů) 

paliva v rámci rozsahu koncentrace.   

NÁVOD K POUŽITÍ 

1. Odstraňte uzávěr na horní části plechovky.  

2. Opatrně zatlačte čepičku ventilu (připevněného k trubičce a svorce) do ventilu na horní 

straně plechovky. 

3. Nasaďte spouštěcí víčko na plechovku. Hadička by měla být v otvoru.  

4. Umístěte svorku s hadičkou na ústí nádrže paliva. 

5. Pro spuštění spreje, zmáčkněte spouštěcí víčko nadoraz. Pro zastavení, nakloňte tlačítko 

stranou a vraťte do předchozí pozice.  

6. Ve vzpřímené pozici můžete začít vstřikovat DICE FLASH 190 poté, co začalo tankování, 

přestaňte vstřikovat DICE FLASH 190 před ukončením tankování. 

POZOR: Ujistěte se, že DICE FLASH 190 je namířen přímo do a smíchá se tankovaným 

palivem u tankovací trysky. Koncentrovaný DICE FLASH 190 by neměl přijít do kontaktu 

s vnitřní částí palivové nádrže nebo povrchově upraveným povrchem letounu.  

UCHOVÁVÁNÍ A LIKVIDACE: Uchovávejte mimo zdroje tepla a přímého slunečního záření. Je 

vaší povinností likvidovat chemikálie a/nebo obaly od chemikálií v souladu s platnými zákony 

a předpisy dané země. 

AVIATION LABORATORIES 

Houston, Texas 77092 

Nouzové telefonní číslo 1-800-424-9300 

Pro objednávky volejte +420-603774727 

www.for-fly.com 

 


