Πληροφορία προϊόντος

PI 24/18/06/2018

Pro-Line Καθαριστικό πεταλούδας γκαζιού
Περιγραφή
Ειδικό ενεργό διαλυτικό για τον καθαρισμό τυπικών
ρύπων και επικαθήσεων στην περιοχή εισαγωγής και
της πεταλούδας γκαζιού. Διαλύει και απομακρύνει
όλους τους ελαιώδεις ρύπους όπως λιπαντικά, ρητίνες,
κόλλες κτλ. Καθαρίζει το ίδιο αξιόπιστα ακροφύσια και
εσωτερικά εξαρτήματα. Εξασφαλίζει την ικανότητα λειτουργίας των κινούμενων μερών και μειώνει την κατανάλωση καυσίμου. Αυξάνει την ασφάλεια λειτουργίας
των βενζινοκινητήρων.

ιδιότητες
- εξαιρετική δράση καθαρισμού
- εύκολη εφαρμογή
- δυνατότητα καθαρισμού χωρίς αποσυναρμολόγηση
- βελτιστοποιεί την οικονομική εφαρμογή
- γρήγορος καθαρισμός
- ελεγμένο σε καταλύτες

Μην εφαρμόζετε σε πολύ ζεστές επιφάνειες ή πολυκαρβονικά. Το προϊόν μπορεί να προκαλέσει χρωματικές αλλαγές σε βαφές, προτείνουμε επομένως την
κάλυψη των επικίνδυνων περιοχών πριν από την χρήση.
Σε ευαίσθητα υλικά δοκιμάζετε προηγουμένως σε
κάποιο μη εμφανές σημείο.

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές
έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,
παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

τεχνικά χαρακτηριστικά
πυκνότητα

0,87 g/cm³

Χρώμα / όψη

gelb / yellow

σχήμα

flüssig, aerosol / liquid,
aerosol

βάση

Lösungsmittelgemisch /
Mixture of solvents

οσμή

aromatisch / aromatic

σημείο ανάφλεξης

-19 °C

Πεδίο χρήσης
Για την περιοχή της εισαγωγής και της πεταλούδας
γκαζιού, συμπερ. των μπεκ και των οπών. Κατάλληλο
μόνο για χρήση σε βενζινοκινητήρες!

Εφαρμογή
Αποκτήστε πρόσβαση στον σωλήνα εισαγωγής. Ρίξτε
καθαριστικό πεταλούδας γκαζιού μετά τον μετρητή
μάζας αέρα στην περιοχή της εισαγωγής. Ψεκάστε καλά τα εξαρτήματα για καθαρισμό σε στάση και αφήστε
να δράσει 2-3 λεπτά. Στη συνέχεια εκκινήστε τον κινητήρα και ψεκάστε ξανά σε μεγάλη επιφάνεια ολόκληρη
την περιοχή στις μεσαίες στροφές (2.000-3.000 rpm).
Σε ακραία περίπτωση, επαναλάβετε τον καθαρισμό.
Υπόδειξη: Ανάλογα με την περιοχή εφαρμογής, μπορείτε να αποσυνδέσετε την προέκταση ψεκασμού από
την κεφαλή ψεκασμού.
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