
Urea Anti Crystal Additive
Een geconcentreerd additief om de vorming van ureumkristallen op te lossen en te voorkomen – reinigt het  
SCR-systeem (Selective Catalytic Reduction) van dieselmotoren, met name de ureumtank en ureuminjectoren

Art.nr. Product Voorraadcode Verpakking

86864 Urea Anti Crystal Additive KUCA 250 ml LDPE-fles met doseerdop
87003 Urea Anti Crystal Additive KUCA2L 2 liters HDPE-bus 

Toepassing

KENT Urea Anti Crystal Additive in de ureumtank bijvullen (verhouding van 0,25%), reinigt de 
ureuminjectoren en de ureumtank, en voorkomt zo storingen te wijten aan kristalverontreiniging.
Kristallen kunnen uit ureum ontstaan als de buitentemperatuur koud is (circa -10 °C) of als de temperatuur 
van de uitlaatgassen niet voldoende is om de redoxreactie te voltooien.
Dit product lost ook kristallen op door direct gebruik op onderdelen die door ureumkristallen zijn 
verontreinigd.

De verpakking van 2 liters behandelt 1000 l ureumoplossing. Het product is ideaal voor trucks, voor 
toepassingen in de landbouw en voor IBC-containers in de werkplaats.

Voordelen & Eigenschappen

• Curatieve en preventieve oplossing – lost kristallen op die 
ontstaan door ureumoplossing in het SCR-systeem van 
voertuigen bij lage temperaturen, en voorkomt storingen

• Geconcentreerde formule – een fles van 250 ml is 
voldoende voor de behandeling van 100 liter
ureumoplossing

• Optimaliseert ureuminjectie – verbetert het verbruik van 
ureum en verhoogt de efficiëntie van de katalysator

• Fles met doseerdop (250 ml fles) – eenvoudige en 
voordelige toepassing

• Siliconenvrij – veilig voor schadeherstelbedrijven

Instructies (fles)

1. Definieer hoeveel ureumliters zich in de ureumtank van het voertuig bevinden.
2. Bereken de benodigde hoeveelheid additief (de verhouding is 25 ml additief voor 10 liters ureumoplossing).
3. Draai de dop een kwartslag los. 
4. Vul de maatbeker bovenaan de fles door op de fles te drukken, open de dop en giet de benodigde 

hoeveelheid in de ureumtank.

Opgelet: Urea Anti Crystal Additive nooit toepassen in de brandstoftank. Enkel toevoegen aan de ureumtank.

NB: Bescherm het product tegen vorst



Technische Informatie

Uiterlijk / kleur: Vloeistof, transparant 

Geur: Ammoniak

Dichtheid: 1

pH: 9,5

Verdunningsverhouding: 0,25% in ureum

Oplosbaarheid in water: Mengbaar

Toepassingstemp.: -20 tot + 40 °C

VOS: 0 g/l

Houdbaarheid: 24 maanden

Douanetariefcode: 34029010

Toebehoren: neen

Algemene info:

REV: 16/11/2022 

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux BV: Steenweg op Mechelen, 455/8 – 1950 Kraainem
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:   Verlengde Poolseweg 16 – 4818 CL Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux BV of KENT Nederland BV.

KENT Belux BV heeft deze Informatie met de grootst 
mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor eventuele schade ten gevolg van 
onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of 
schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van 
deze Informatie.
KENT Belux BV en KENT Nederland BV handelen onder 
de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux BV
Steenweg op Mechelen, 455/8
1950 Kraainem
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Verlengde Poolseweg 16 
4818 CL Breda
BTW: NL 817247658B01
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