
AdBlue® 
ZÁRUKA KVALITY
PRO MAXIMÁLNÍ OCHRANU 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

AdBlue® –
NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Normy upravující emise škodlivin produkované vozidly 

jsou stále přísnější. Většina výrobců vozidel a motorů plní 

regulační požadavky pomocí systémů SCR 

s aditivem AdBlue®. Systém SCR snižuje 

obsah oxidu dusíku ve výfukových plynech.

Mnohonásobná záruka kvality

Požadavky na kvalitu aditiva AdBlue® jsou velmi přísné.

AdBlue®, které není dostatečně čisté nebo bylo zředěno, 

může rychle způsobit závadu systému SCR. Proto byste měli 

výrobky AdBlue® kupovat výhradně od spolehlivých zdrojů.

Výrobky AdBlue® distribuované Skupinou MOL mají garanci 

Svazu německého automobilového průmyslu (VDA). Tím 

je zajištěno, že výrobek splňuje přísné požadavky na 

výrobu, manipulaci, dopravu a skladování – jejichž plnění 

je pravidelně kontrolováno. Výrobek AdBlue® vyhovuje 

v plném rozsahu normě ISO 22241 a DIN 70070 – tím je 

zaručena trvale vysoká kvalita.
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UŽITEČNÉ TIPY PRO SPRÁVNÉ 
POUŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ AdBlue®

  Nepoužívejte své vozidlo bez AdBlue®!

  AdBlue® je vysoce korozivní látka, takže při jejím skla-

dování a plnění používejte výhradně nástroje a vybavení, 

které jsou k takovému účelu vhodné.

  Dbejte na to, aby se skladovací teplota pohybovala 

po celý rok mezi -10 °C a +30 °C; pod touto hranicí 

AdBlue® zamrzá a nad touto hranicí se začíná intenzivně 

rozkládat.

  Dbejte na to, aby do výrobku AdBlue® nevnikly nečis-

toty, voda, palivo, prach, atd., protože by to mohlo 

způsobit selhání součástí systému SCR.



AdBlue® –
ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Pojede moje vozidlo bez AdBlue®?

Ano, ale emise škodlivin produko-

vané vozidlem překročí přípustné 

úrovně. Systémy palubní diagnosti-

ky vozidla (OBD) sníží výkon, dokud 

nebude nádrž na AdBlue® doplněna.

Je AdBlue® aditivum pro dieselové motory?

Ne, přívod AdBlue® pracuje jako samostatný systém.

AdBlue® nesmí být mícháno s palivem.

Sníží se použitím AdBlue® spotřeba paliva?

Nepřímo ano. Dieselové motory vyžadující technologii

SCR mají z konstrukčního hlediska nízkou spotřebu,

tj. mají dobrý koefi cient účinnosti.

Jak dlouho mohu AdBlue® používat?

Lze jej použít po dobu 12 měsíců po otevření skladovací 

nádoby a za dodržení kritérií správného skladování.

Je AdBlue® nebezpečný materiál?

Ne. Aditivum AdBlue® je bezbarvá kapalina podobná vodě 

s lehkou vůní amonia. Je netoxická, není nebezpečná 

a je nehořlavá.

Je možné AdBlue® něčím ředit?

Ne. Přestože výrobek AdBlue® tvoří z 67,5 % voda, bude 

mít jeho zředění, a to i destilovanou vodou, za následek 

selhání systému SCR.

AdBlue® je k dispozici v několika typech balení pro různé 

způsoby použití:

  Ve speciálním 10 litrovém plastovém kanystru s dlou-

hým nalévacím hrdlem a bezpečnostním uzávěrem

  V 1000 litrové nádobě IBC s čerpací soupravou pro 

snadné nalévání

  Aditivum AdBlue® lze dodat cisternou do vašeho 

skladovacího a obslužného zařízení

AdBlue® BALENÍ A ZÁSOBOVÁNÍ

SALES POINT

AdBlue® je k dispozici na celém území České 

republiky v již specifi kovaných baleních: 

může být dodán do vaší provozovny nebo 

je k dispozici na čerpacích stanicích MOL. 

Venkovní trysková plnicí zařízení můžete 

využít na těchto čerpacích stanicích MOL:

  Čerpací stanice MOL, Londýnská ulice, Liberec

  Čerpací stanice MOL, Holická 1149/22, Olomouc

   Čerpací stanice MOL, TIR - Rozvadov, Svatá Kateřina

   Čerpací stanice MOL, Počáply, Králův Dvůr

   Čerpací stanice MOL, Výškovická ul., Ostrava

   Čerpací stanice MOL, D1, Velké Meziříčí - směr Praha - Brno

  Čerpací stanice MOL, D1, Vyškov - směr Olomouc - Brno

  Čerpací stanice MOL, Chlumecká ul., Horní Počernice

  Čerpací stanice MOL, Pomezí sever, hraniční přechod, směr z ČR

AdBlue® JE GARANTOVÁNO SVAZEM VDA 
A JE K DISPOZICI V CELÉ ČR

VÁŠ PARTNER:

MOL Česká republika, s.r.o.
Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1

Technický servis
t: +420 241 080 821/800

e: oleje@molcesko.cz

www.molcesko.cz


