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Truck Series Complete Fuel System Cleaner
Descrição
Elimina problemas de arranque e de funcionamento
não suave do motor. Garante uma atomização perfeita. Elimina depósitos no bico injector, válvula de admissão, vela de ignição e na câmara de
combustão. Impede a formação de novos depósitos.
Trata de todos os componentes do sistema de injecção e protege todo o sistema de combustível contra a
corrosão. Optimiza os valores dos gases de escape e
a potência do motor. Os motores limpos consomem
menos combustível e reduzem as emissões poluentes.

Embalagens disponíveis
500 ml Lata chapa

Características
- limpa o sistema de preparação de mistura na sua
totalidade, incluindo as válvulas de admissão e a
câmara de combustão
- melhora o desempenho
- impede a corrosão no sistema de combustível
- normaliza o consumo de gasolina e os valores dos
gases de escape

21454
GB-P

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

Dados técnicos
Base

Additiv-Kombination in
Trägerflüssigkeit /
additive mixture in liquid
carrier

Côr / aspecto

hellgelb, klar / light
yellow, clear

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

>61 °C

Ponto de fluidez

-45 °C

Forma

flüssig / liquid

Odor

charakteristisch /
characteristic

Viscosidade a 40°C

<7 mm²/s

Densidade a 15°C

0,765 g/cm³

Campos de utilização
Adequado para todos os tipos de motores a gasolina.

Utilização
O conteúdo da lata é suficiente para até 115 l de combustível. Para obter o efeito ideal, são necessários pelo menos 25 l. Adicionar a todos os 2000 km antes de
abastecer.
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