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LIMPEZA DA CÂMARA DE COMBUSTÃO                 
ANTI-FUMOS DIESEL

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich! Bei der Anwen-
dung und Überlackierung sind neben dem technischen Datenblatt auch die Angaben des Decklackherstellers zu beachten.

Technische Daten:
Temperaturbeständigkeit –35°C bis +95°C 
Verarbeitungstemperatur min. +10°C
Staubtrocken nach ca. 10 Min. 
Durchtrocknung nach 4 Std.  
Schichtdicke 0,15-0,20 mm pro Beschichtung 
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Campos de aplicação:
Para todos os motores diesel, commom-
rail e injector bomba, que circulam 
durante trajectos curtos ou em cidade, 
gerando excesso de carvão na câmara 
de combustão.
Aplicação:
Adicionar o conteúdo de uma lata no 
depósito de combustível. 
A quantidade de combustível deve 
corresponder à reserva.
Como mínimo deverá ter pelo menos 5 
litros de combustível no depósito.
Recomenda-se a substituição do fi ltro de 
gasóleo após a realização da limpeza.

Limpa a fuligem e carvão do 
sistema de injecção e a câmara 
de combustão e garante a 
redução de partículas sólidas. 
Ideal para pré-inspecção do 
veículo.  

Dissolve a fuligem e o carvão
Limpa de forma efi caz a área de 
combustão optimizando o consumo de 
combustível.
Durante o processo, todo o sistema de 
injecção também é limpo.

Pré-inspecção Automóvel
Com a limpeza, reduzem-se de forma 
drástica as emissões de partículas 
sólidas até aos parâmetros normais.
Ideal para obter a aprovação na 
Inspecção Periódica Obrigatória 
automóvel. (teste especial dos gases de 
escape).

Elimina água no depósito
Aglutina a água do depósito de gasóleo 
e leva-a até ao fi ltro, onde é decantada.

Compatível
Compatível com todos os catalisadores 
modernos DPF e FAP.

Restauração total da potência 
do motor
Optimiza o consumo de combustível.

Produto testado e aprovado 
pela TÜV

Conteúdo Art.-Nr. Qt./Emb.
300 ml 5861 012 300 1/12


