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Pro-Line JetClean Benzin-System-Reiniger
Konzentrat
Descrição
Líquido de limpeza em forma concentrada. Elimina
depósitos em válvulas de injecção e de admissão, velas de ignição e na câmara de combustão e impede a
nova formação dos mesmos. Melhora o funcionamento do motor e optimiza os valores dos gases de escape. Elimina dificuldades de arranque, funcionamento
irregular do motor, má aceleração e perda de potência. Trata e protege todo o sistema de combustível
contra o desgaste e corrosão. Os motores limpos consomem menos combustível e reduzem as emissões
poluentes.

Embalagens disponíveis
500 ml Lata chapa

Características
- remove resíduos prejudiciais
- minimiza o desgaste
- protege componentes caros contra desgaste e
corrosão
- limpa e protege
- testado para turbos e catalisadores

5152
D-GB-I-E

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

Dados técnicos
Base

Additive in
Trägerflüssigkeit

Côr / aspecto

blau / blue

Densidade a 20°C

0,8 g/cm³

Classe de VbF (legislação A II
alemã para líquidos inflamáveis)
Ponto de inflamação

40 °C

Odor

charakterisitsch /
characteristic

Viscosidade a 40°C

<7 mm²/s

Forma

flüssig / liquid

Campos de utilização
Para todos os motores a gasolina. Para aplicar através de aparelhos JetClean. Como forma de prevenção a cada inspecção, após reparações no sistema de
combustível ou para a resolução de problemas. Testado para turbo e catalisador.

Utilização
Misturar o conteúdo da lata (500 ml) com 4,5 l de gasolina super de alta qualidade num bidão de gasolina.
Encher a mistura de líquido de limpeza pronta a usar
no depósito do respectivo aparelho JetClean. Descrição detalhada do modo de aplicação nas instruções
de uso dos aparelhos JetClean.
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