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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

Renser og beskytter alle standarddieselbrænd-
stofsystemer, der anvendes i personbiler, last-
biler, inden for den maritime industri og til land-
brugsmaskiner/-anlæg.

Øger dieselens smøringsevne
• Øger levetiden for bevægelige dele i dieselsystemet
• Lavere risiko for fejl i indsprøjtningssystemet
• Forbedrer forstøvningen 

Binder og neutraliserer syrekondenseringer
• Beskytter mod korrosion 
• Forhindrer dannelse af syre

Løsner og fjerner aflejringer og områder med 
harpiksdannelse i systemet fra brændstoft-
anken til forbrændingskammeret
• Forbedrer dieselforstøvningen
• Sikrer præcis indsprøjtning
• Reducerer brændstofforbruget

Forhindrer dannelse af nye aflejringer 
Reducerer mængden af skadelige udslip

Fjerner vand fra dieselsystemer uden at beska-
dige motoren
• Forebygger bakterievækst
• Øger opbevaringsstabiliteten for diesel

Velegnet til alle typer diesel, herunder biodiesel

330 ml er nok til op til 400 liter diesel

Indhold Art.nr. Stk. pr. 
pk. 

5 l 0893 567 5 1 / 4
330 ml 0893 567 330 1 / 12

Diesel Cure (dieselmotorpleje)

Farve Gul
Lugt/duft Opløsningsmiddel-lignende
Kemisk basis Ethylenglycol
Holdbarhed fra produk-
tionsdato/betingelser for 
opretholdelse af hold-
barhed fra produktionen

60 Måned/Måneder

Massefylde 907 kg/m³
Min. flammepunkt 72,5 °C

Anvendelse

Velegnet til alle dieselmotorer, herunder motorer med commonrail- og pumpeindsprøjtningsteknologi. Løsner og fjerner aflejringer 
i dieselbrændstofsystemet og forhindrer gendannelse af aflejringer. Genopretter og opretholder kvaliteten af dieselbrændstoffer.
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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

##keep##Instruktioner
##keep##

Hæld dåsens indhold i brændstoftanken.

Bemærk

Diesel, der tilsættes Diesel Cure (dieselmotorpleje), opfylder stadig de oprindelige tekniske specifikationer for de relevante, 
gældende brændstofstandarder, som de respektive bilproducenter og motorfabrikanter foreskriver i forbindelse med garantien.

Bevis for ydeevne

Godkendt af MTU Friedrichshafen GmbH og Detroit Diesel Corporation.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anven-
delse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der 
ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste 
under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte 
omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder 
os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.


