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Dizel Enjektör Temizleme (300ml) TDS  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KULLANIM ALANLARI  KULLANIM ŞEKLİ 
Common Rail ve Pompa Enjeksiyonlu araçlarda aşınmayı 
önlemek üzere geliştirilmiştir. Yağlama geliştirici ve temiz-

leyici katıklar ile formüle edilmiştir. Enjektörleri temizler ve 
hassas püskürtme sağlar. Ateşleme verimini arttırarak egzoz 
emisyonunu iyileştirir. İlk çalıştırmada duman ve koku oluşu-

munu azaltır. Yakıt sistemini ve yanma odasında kir oluşu-

munu önler. Enjektörleri temiz tutarak yanma verimini 

arttırır. Yakıt tüketimini azaltır ve motor performansını 
arttırır. Enjektörlerin kirlenmesini ve düzensiz püskürtmesini 

önler. Düşük kükürtlü dizel yakıtların yağlama özelliğini 
arttırır ve yakıt pompasında aşınmaya karşı koruma sağlar. 
Dizel yakıtın Setan sayısını arttırır. Kolay yanma sağlar. 
Antioksidan içeriği ile korozyon oluşumunu engeller. Turbo 
ve Katalitik Konvektörü araçlar için kullanımı uygundur. Dizel 
Partikül Filtresi ( DPF ) sahip olan / olmayan tüm dizel 

motorlar için Common Rail ve Pompa enjektör teknolojisi 

için arıza önleyici olarak kullanılır. Turbo araçlara uyumludur 

 

 40-60 litre  yakıt için 300 ml. Dizel Yakıt Katkısı yakıta 
karıştırılarak kullanılır.  

UYARILAR  DEPOLAMA 

Çocuklardan uzak tutunuz. Kabı güneş ışığından 
koruyunuz ve 50° C üzerindeki sıcaklıklara maruz 
bırakmayınız. Kullandıktan sonra delmeyiniz ya da 
yakmayınız. Alev üzerine veya akkor halindeki 
herhangi bir nesne üzerine sıkmayınız. Tutuşturucu 
kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içilmez. 

 Ürünü direk Güneş ışınlarından uzak tutup serin, kuru 

ve iyi havalandırılmış yerde muhafaza ediniz. 

Nemden ve rutubetten uzak kuru bir alanda ideal 

depolama sıcaklığı +8 °C ile +21°C arasıdır.   

Dizel enjektör temizleyici, dizel yakıt sistemine sahip araçlarda, yakıt 
sisteminin tamamının korunması ve temizlenmesi için geliştirilmiştir. 
İçeriğindeki Keep-Clean ve Clean-Up teknolojileriyle yakıt sisteminde 
aktif bir temizlik sağlar ve kurum birikintilerinin oluşmasını engeller. 
Yoğuşma suyunu nötralize ederek motoru suyun etkilerine karşı korur. 
Yakıtın setan sayısını, kayganlığını ve kararlılığını artırır, korozyonu 
azaltır. 

TEKNİK BİLGİLER 

Tip Sıvı  
Renk  Sarımsı 
Koku Karakteristik 

Özgül Ağırlık 0,906 g/cm³ (15°C) 
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