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DPF CLEANER

 #490 DPF Cleaner er en kra  ig booster  l rengøring af dieselpar-
 klefi ltre, som o  e  lstoppes ved korteture eller bykørsel. Rengør 

brændstofsystemer, injektorer, ven  ler, forbrændingskamre og 
turbo for sodpar  kler i dieselmotorer under dri  . Forlænger le-
ve  den og minimere risiko udski  ning af par  kelfi lter (DPF).

490

FORDELE
• Mul  funk  onel  l alle almindelige

 lstopningsrelaterede problemer
• Genopre  er motoreff ekt som er

gået tabt grundet beskidte og
ineff ek  ve injektorer

• Genopre  er øget brændstoff orbrug 
pga. af ineff ek  ve injektorer og 
modstand i udstødningssystemet 
grundet akkumuleret sod i par  kel-
fi lter

• Forlænger leve  den og reducerer 
risiko for udski  ning af par  kelfi ltre

• Fungerer også, når DPF-lampen 
lyser pga.  lstopning, og motoren 
er gået i nødprogram. 

BRUGSANVISNING
1. Doseres i tanken inden tankning. 
2. Kør min. 30 minuter med
    3000 omdr. i personbiler og ca.
    25% højere end normalt for lastbiler
3. Gentag punkt 2 et par gange med     
    det behandlede brændstof eller kør
    en længere strækning for maksimalt    
    resultat. (Følg instruk  onen på 
    emballagen).

DOSERING:
1 liter  l 60 liter diesel 
OBS! Må IKKE overdoseres!

RENGØR HELE SYSTEMET 
DPF Cleaner er en "All-in-one"  l hele 
forbrændingsystemet. Rengør injek-
torer, ven  ler, forbrændingskamre, 
turboladere og par  kelfi ltre for sodaf-
lejringer og genopre  er motoreff ekt 
og brændstoff orbrug. 

TILSTOPNING 
Ved korteture og bykørsel opnås ikke, 
den nødvendige temperatur i par  kel-
fi lteret  l, at en eff ek  v forbrænding 
af ophobet sod kan fi nde sted inden-
for køretøjets forudbestemte
renseperiode (regenerering)

Derfor akkumuleres sodpar  kler, fra
kulbrinter i brændstof, motorolie, kul, 
svovl og aske, i par  kelfi lteret og sk-
aber modstand i udstødningssystemet 
hvilket fører  l øget brændstoff orbrug 
og dri  sforstyrrelser samt risiko store 
repara  onsomkostninger

EFFEKTIV RENGØRING
For hur  gt at  erne akkumuleret sod 
i par  kelfi lteret  lsæ  es DPF Cleaner 
i tanken. DPF Cleaner indeholdende 
nanopar  kler af magnesium, som 
antændes i par  kelfi lteret og skaber 
en meget høj temperatur, som for-
brænder store mængder sod.
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