
GASÓLEO ADITIVADO INTERMARCHÉ 
 

O que são combustíveis simples? 

Os construtores de automóveis têm de garantir que qualquer veículo colocado no mercado tem de 

funcionar quando abastecido com combustível simples, este combustível é o que cumpre as 

especificações definidas por lei e o qual não foi submetido a aditivação suplementar. 

 

Qual a diferença entre um combustível simples e um combustível aditivado? 

Tal como o nome indica, o combustível aditivado tem por base o combustível simples ao qual é 

adicionado uma mistura de componentes que formam um melhorador de performance.  

Que benefício traz a utilização de combustível aditivado Intermarché? 

Os aditivos presentes proporcionam um poder: 

 

Qual a origem do combustível aditivado Intermarché? 

À semelhança do combustível simples, o Intermarché comercializa combustível aditivado com 

origem em fornecedores fidedignos, especialistas em investigação no sector dos produtos 

petrolíferos. 

A Alcapetro disponibiliza aos PAC’s os autocolantes com informação sobre a aditivação 

suplementar do gasóleo aditivado adquirido à Alcapetro, por forma a dar cumprimento à legislação 

em vigor. Informamos que a composição deste aditivo, constante nos autocolantes disponibilizados 

e expostos ao cliente, é específica ao combustível comercializado pela Alcapetro e não é 

representativo de outro combustível adquirido fora do circuito de comercialização da Alcapetro. 

 

O cliente pode misturar no seu depósito o combustível simples com o combustível 

aditivado? 

Sim, não existe qualquer inconveniente. Se o cliente quiser obter o melhor rendimento do 

combustível aditivado o ideal é abastecer regularmente. 

O Gasóleo Aditivado Intermarché pode ser utilizado em todos os veículos a gasóleo? 

Todos os veículos para os quais o construtor recomenda o uso de gasóleo rodoviário podem ser 

abastecidos com gasóleo aditivado Intermarché. 

Detergente | mantem dispersas as partículas insolúveis prevenindo o aparecimento de resíduos 
- Mantem o motor limpo 
- Reduz a probabilidade de avarias 
- Poupança nos custos de manutenção 

Anti-espuma | diminui o volume de espuma criado durante o abastecimento 

- Abastecimento mais rápido 
- Maior volume abastecido 

Inibidor de Corrosão | protege da corrosão  
- Mantem as superfícies metálicas limpas 

Antioxidante | evita a oxidação do combustível e consequente formação de sedimentos 

- Reduz a colmatação do filtro 

Desativador de Metais | neutraliza os metais naturalmente presentes no combustível 

- Desacelera o processo de envelhecimento e oxidação do combustível 


