
 
           
           
 
 
 
Nuttige tips bij het (groot-)verbruik van het XMILE additief.   
  
Het additief XMILE is zeer geconcentreerd en geschikt voor vrijwel alle 
motorbrandstoffen.  Lees vóór het gebruik beslist de Safety Datasheet. 
 
De juiste dosering van het additief XMILE is 1 : 10.000. 
Dus met 1 liter XMILE kun je 10.000 liter “premium” brandstof maken. 
 
Bij het doseren van grotere hoeveelheden, in een boven- of ondergrondse 
opslagtank, is het makkelijk om uit gaan van: 
 
25 cc XMILE is dosering voor  250 liter brandstof   
100 cc XMILE  is dosering voor  1.000 liter brandstof 
1.000 cc XMILE is dosering voor  10.000 liter brandstof 
5.000 cc XMILE is dosering voor   50.000 liter brandstof, enz… 
 
XMILE moet zich voldoende kunnen mengen met de brandstof, dus doe de juiste 
hoeveelheid XMILE in de tank, vlak vóórdat u de tank afvult met benzine, diesel 
of gasolie. 
 
De 1e keer dat u XMILE toepast, moet u uitgaan van het doseren van de totale 
nuttige tankinhoud, bijvoorbeeld 8.000 liter. Dan éérst 800 cc XMILE in de 
vulaansluiting van de tank doen, en daarna de tank afvullen met . . .  liter tot de 
8.000 liter is bereikt. De 2e keer is bijvullen, naar schatting 6.000 liter kan er 
bij? Dan éérst 600 cc XMILE in de tank doen en daarna direct de tank bijvullen. 
 
Het XMILE additief altijd toevoegen in de vulaansluiting, dan direct vullen, dit 
geeft een optimale vermenging. Nooit toevoegen in de peilleiding, vermenging is 
dan vrijwel nihil. 
 
XMILE is een natuurlijk enzymen product en heeft enige tijd nodig om de 
volledige tankinhoud te “bewerken”, vooral de eerste keer dat u het toepast. 
 
De XMILE additief verpakkingen niet in het volle (zon-)licht plaatsen, graag goed 
gesloten, donker en koel bewaren, dan is XMILE vele jaren houdbaar. 
 
Heeft u nog vragen ? Bel of mail ons even ! 
XMILE Europe BV – Rob van Berkel  
r.berkel@xmile.eu of bel: 06-41658383. 
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