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Pro-Line Diesel System Reiniger K
Descrição
Combinação de aditivos de elevada eficácia de limpeza e tratamento, concebidos para a limpeza rápida e
económica de depósitos prejudiciais no sistema de
combustível de motores diesel. Os aditivos especiais
garantem a protecção ideal contra a corrosão e aumentam a facilidade de ignição.

Características
- remove sedimentações de todo o sistema de
combustível
- minimiza o desgaste
- reduz o consumo de combustível
- boa protecção contra a corrosão
- limpa o sistema de combustível
- melhora o processo de ignição
- elevada rentabilidade
- elimina o matraquear dos injectores
- reduz a opacidade dos fumos
- eliminação de problemas fácil e rápida
- aumenta a segurança operacional
- garante uma combustão óptima
- reduz a emissão de gases poluentes
- rendimento optimizado do motor

Embalagens disponíveis
1 l Lata chapa

5144
D-GB-I-E-P

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo
só pode aconselhar sem compromisso.

Dados técnicos
Base

Additive,
Trägerflüssigkeit /
additive, carrier fluid

Côr / aspecto

hellbraun, klar / light
brown, clear

Densidade a 15°C

0,869 g/cm³

Ponto de inflamação

63 °C

Viscosidade a 40°C

< 7,0 mm²/s

Odor

charakteristisch /
characteristic

Forma

flüssig / liquid

Campos de utilização
Adequado para todos os veículos diesel, incluindo
com sistema de injecção Common Rail e sistema de
injecção injector-bomba.

Utilização
Adicionar no depósito de combustível após cada inspecção assim como depois de trabalhos de reparação
no sistema de combustível. Para eliminar problemas
concretos, recomendamos a adição do produto ao
combustível a cada abastecimento durante os 2000
km seguintes. O conteúdo da lata é suficiente para
300 l de combustível (dosagem 1:300).
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