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OPTIMERER BENZIN & E85OPTIMERER BENZIN & E85

OPTIMIZER  
BENZIN 

#450 Benzin & E85 Op  mering er et kra  igt brændstofaddi  v der 
eff ek  viserer forbrændingsprocessen og hur  gt bliver økonomisk 
i brug. Renser, besky  er og smører hele brændstofsystemet.

450450

Farve :
Dosering :

Akut rengøring :
Emballage :

Art.nr :

8080

RENSER 
Benzin Op  mering renser eff ek  vt 
alle komponenter i brændstofsys-
temet såsom injektorer, ven  ler og 
forbrændingskamre, hvilket giver en 
jævnere tomgang, forbedret træk-
kra   samt genopre  er og forbedrer 
motorens oprindelige eff ekt.

REDUCERET FORBRUG
Ak  ve  lsætningsstoff er øger brænd-
værdien i benzinen og fi ndeler 
brændstofmolekylerne for opnåelse 
op  mal iltning og forbrænding. Hvil-
ket reducerer emissionsværdier, par-
 keludledning og brændstoff orbrug.

ØKONOMISK
Benzinop  mering giver op  l 2 % 
brændstofreduk  on på nye køretøjer 
og op  l 5 % på ældre køretøjer, hvil-
ket hur  gt gør produktet økonomisk 
i brug.

BESKYTTER OG ELIMINERER
Besky  er eff ek  vt brændstofsyste-
met mod syreangreb, oxidering og 
korrosion. Eliminerer kondensvand
når det blandes med brændstoff et, 
hvilket bl.a. forhindrer isdannelse i 
systemet ved kon  nuerligt brug.

SMØRERENDE
Benzinop  mering øger smøreevnen 
med op  l 40 % for almindelig stan-
derbenzin og  lbyder sideløbende 
en kra  ig slitagebesky  else af alle 
komponenter i brændstofsystemet. 

FORDELE
• Lav dosering: 0,05 % (1: 2000)
• Eff ek  v rens af brændstofsystem 

og injektorer
• Øget eff ekt, jævnere motorgang 

og forbedret accelera  on
• Op  l 2 % forbedret brændstof- 

økonomi på nye køretøjer og op 
 l 5 % på ældre køretøjer.

• Yderligere reducering af forbrug 
ved kon  nuerligbrug

• Smøring af brændstofsystemer
• Fremragende slitagebesky  else
• Op  meret forbrænding
• Besky  er brændstofsystemer
• Reducerer emissioner og par-

 kler
• Eliminerer kondensvand
• Stabiliserer brændstof under 

opbevaring
• Meget økonomisk 

DOSERING
• Normal brug:    

25ml  l 50 liter benzin/etanol
• Akut rens:     

100ml  l 50 liter benzin/etanol
• Racingmotorer med etanol: 

75-100ml  l 50 liter etanol.      
(kan ikke overdoseres)
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