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SYSTEM CLEANER

470470

Farve :
 Akut rengøring :

Vedligehold hver 4. tank: 
Emballage :

Art.nr :

8383

HØJ PRÆCISION
Moderne motorer er konstrueret med
meget høj præcision for op  mering 
af eff ekt og forbrænding. Selv små 
mængder afl ejringer i et brændstof-
systemet skaber dri  sforstyrrelser der 
vil påvirke ydeevne og forbrug.

EN FLYDENDE MEKANIKER
System Cleaner opløser eff ek  vt 
belægninger, oxideringer og sod, fra 
alle typer brændstof, som er opstået i: 
Tanke, rør, pumper, injektorer, karbu-
ratorer, ven  ler, forbrændingskamre 
og stempeltoppe, hvilket giver maksi-
mal eff ekt og eliminerer dri  s
forstyrrelser.

BESKYTTER BRÆNDSTOFSYSTEMET
Giver en kra  ig slitagebesky  else af 
injektorer og brændstofpumper og 
især ved brug af "low sulphur" diesel, 
E5/E10 standerbenzin og E85.

STABILISERER BRÆNDSTOF
System Cleaner stabiliserer brændstof, 
forhindrer udfældning og oxidering 
i hele indsprøjtningssystemet samt 
karburatorer ved  lsætning i tanken 
inden opbevaring - (OBS! motorer skal 
køre i tomgang ca. 5 min. så produktet distri-
bueres i hele systemet)

ELIMINERER VAND
Ved brug vil kondensvand blive elimi-
neret fra brændstofsystemet, når van-
det emulsifi cerer med brændstoff et 
og på den måde forhindrer korrosion 
og isdannelse i hård frost.

BLYERSTATNING 
Ersta  er bly i benzin og forhindrer 
slitage af udstødningsven  ler i 
ældre benzinmotorer.

FORDELE
• Til alle typer brændstof
• Meget eff ek  v rens
• Smører hele brændstofsystemet
• Ersta  er bly i benzin
• Stabiliserer brændstoff et ved 

opbevaring
• Forhindrer udfældning og oxide-

ring i systemet ved opbevaring
• Fremragende korrosionsbe-

sky  else i  . fugt og ethanol-
brændstof

• Forhindrer opbygning af belæg-
ninger

• Eliminerer kondensvand
• Forhindrer isdannelse
• Reducerer emissions- og røggas-

tal
• Skader ikke katalysator og par  -

kelfi lter 

DOSERING:
• Akut rengøring:    

250ml  l 60-70 liter brændstof 
• Stabilisering v/opbevaring:              

250ml  l 60-70 liter brændstof
• Vedligehold:                               

125ml  l 60-70 liter brændstof i 
hver 4. tank forebygger og elimi-
nerer dri  sforstyrrelser 

#470 System Cleaner renser eff ek  vt hele brændstofsystemet i 
alle typer benzin-, diesel- og ethanolmotorer. Stabiliserer benzin, 
diesel og E85, forhindrer oxida  on, udfældning og korrosion i   
systemet ved opbevaring.
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