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LIMPEZA DE FILTRO DE PARTÍCULAS DIESEL

Campos de aplicação:
Para eliminação a acumulação de 
partículas de diesel sólidas no fi ltro de 
partículas. Uma vez limpo, o fi ltro 
recupera a sua capacidade de 
absorção por completo.
Previne a perda de potência ou avarias 
causadas pela acumulação de 
partículas no fi ltro.
Aplicação:
Remover o sensor de temperatura/
Pressão de entrada no DPF.
Introduzir a sonda através da abertura e 
pulverizar metade da lata na direcção 

do fi ltro de partículas, aguardar 10 min 
e aplicar o restante da lata de igual 
forma.
Montar o sensor de temperatura/
pressão.
Iniciar a regeneração com a máquina 
de diagnóstico ou através de test-drive 
durante pelo menos 20 minutos
Apagar os registos de erros existentes 
na memória.
Nota: Se o motor não trabalha devido 
ao entupimento do fi ltro de partículas 
não deverá tentar a sua limpeza, deverá 
ser substituído por um fi ltro novo.

Estas informações são apenas recomendações que se baseiam na nossa experiência. Recomendamos testes prévios! 

Descrição / Recipiente Conteúdo ml Art.-Nr. Qt./Emb.
Lata 400 5861 014 500 1/12
Sonda – 0891 564 1
Poster (Para divulgação do serviço) – 0995 014 500 1

Dados técnicos:
Cor Rosa
Odor Amínico
Densidade com 20°C 1,010 g/cm³
Valor pH 11,47
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Regenera, limpa e mantém os 
fi ltros de partículas 

Limpa os fi ltros de partículas e repara 
a avaria por entupimento de partículas 
sólidas.

Regenera
Ajuda a que a regeneração do fi ltro de 
partículas seja mais fácil e rápida.

Grande poder de limpeza
O seu excelente poder de limpeza 
elimina os resíduos acumulados no fi ltro 
de partículas.
Solta e remove sedimentos de carbono 
nos fi ltros de partículas.

Fácil execução do trabalho
Permite a limpeza sem desmontagem do 
DPF.
Extremamente económico, uma vez que 
não é necessário instalar um novo fi ltro 
de partículas. (Depende do estado do 
fi ltro de partículas)

Formulação não agressiva
Permite a evaporação sem deixar 
resíduos.
Não infl amável, neutro e com 
formulação livre de metais.

Produto testado e aprovado 
pela TÜV


