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Vysokoúčinný a efektívny čistič
s dvojitým účinkom. Po pridaní do
palivovej nádrže pomáha pri
čistení/regenerácii filtra pevných
častíc(DPF/FAP) a zároveň čistí palivový
systém od nečistôt.

Vlastnosti a výhody






Kód
86169

Skl. kód
DPF Plus

Názov
DPF CLEANER PLUS

Obsah
300 ml

Návod na použitie
1.
2.

Aplikácia
DPF CLEANER PLUS je aditívum do dieselových palív, ktoré pomáha/uľahčuje
regeneráciu DPF filtrov a zároveň čistí celý palivový systém. Produkt je možné
použiť do všetkých druhov dieselových motorov. Používa sa najmä ako
prevencia pred upchaním DPF filtrov alebo ak sa objavia prvé problémy
s regeneráciou DPF filtra. Tento stav ukazuje kontrolka na prístrojovej doske.
Ak je už DPF filter úplne zanesený, zablokovaný a motor neštartuje, tento
produkt nevyrieši problém. V takomto prípade je potrebné DPF filter
demontovať a manuálne vyčistiť produktom KENT Multi Cleaner
(80260/80261).

Osvedčená technológia, ktorá umožňuje vyhorenie
sadze v DPF filtri pri nižšej teplote- Umožňuje
regeneráciu DPF filtra pri nižšej teplote a rýchlejšom
čase
Pomáha zabraňovať upchaniu DPF filtra pri krátkych
jazdách so studeným motorom
Obsahuje aditíva, ktoré odstraňujú usadeniny
v palivovom systéme- Čistenie a regenerácia
v jednom produkte
Pomáha znižovať emisie výfukov
Vhodný pre všetky typy dieselových palív

3.

Pridajte celý produkt do palivovej nádrže s obsahom
paliva najviac 30 litrov.
Jazdite autom aspoň 16 km kým dosiahnete
prevádzkovú teplotu motora.
Následne jazdite autom minimálne 3-4 kilometre
v nižšom prevodovom stupni a vyšších otáčkach.

Niektoré vozidlá(s motormi PSA) sú vybavené nezávislým
okruhom obsahujúcim aditívum, ktoré je vstrekované
priamo do DPF filtra. DPF CLEANER PLUS sa nesmie
použiť do týchto nezávislých okruhov. Môže sa pridávať
len do palivovej nádrže.

Technické informácie
Konzistencia
Obsah VOC
Bod vzplanutia
KBÚ
Informácie o rizikách
Životnosť
Objem

tekutina
702 g/l
65 °C
áno
škodlivý
18 mesiacov
300 ml,

UPOZORNENIE
Všetky hore uvedené informácie vychádzajú z našich posledných skúseností a vedomostí o danom produkte a sú spracované s najväčšou starostlivosťou. Z dôvodu rôznorodosti použitia, podmienok
prepravy a skladovania jednotlivých produktov však nemôžeme zaručiť výsledky spracovania a použitia. Preto odporúčame vždy vykonať vlastnú skúšku použitia produktu a overiť si vhodnosť použitia
produktu. Spoločnosť SlovaKENT s.r.o. v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.
Záruka, ktorú SlovaKENT s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku v zmysle všeobecných obchodných a reklamačných podmienok spoločnosti.

