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LCI LIMPEZA PARA CARBURADORES E SISTEMAS DE INJECÇÃO Produto de limpeza especial, 
extremamente activo para 
motores de 2 e 4 tempos com e 
sem catalisador.

Grande poder de limpeza.
Elimina o carvão da câmara de 
combustão, impurezas de óleo, massa 
consistente, vernizes na admissão. 
Pode ser utilizado para limpar orifícios 
calibrados.
Dissolve e remove mesmo os resíduos
mais difíceis.
Melhora o funcionamento do motor
Melhora o relantí.
Reduz a emissão de gases.
Melhora o arranque a frio.
Utilização rápida.
Não é necessário desmontar para 
realizar a operação.
A lata pulveriza em qualquer posição.

Funcionamento silencioso do motor

Zusatzartikel:

Aceton-Reiniger
Art.-Nr. 0893 460
VE/St. 1

Zinkvorreiniger
Art.-Nr. 0893 460 100
VE/St. 1Diese 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 

Campo de aplicação:
Para todos os motores 2 e 4 tempos com 
e sem catalisador, com sujidade na 
admissão.
Aplicação:
Com o motor parado, pulverizar 
generosamente sobre as peças a limpar.
Deixar actuar durante 2 a 3 minutos.
Ligar o motor e esperar pelos menos 10 
minutos até que alcance a temperatura 
óptima de trabalho.
De seguida pulverizar sobre a área de 

admissão e regulação de ar durante 30 
segundos e aumentar lentamente as 
rotações do motor para queimar 
resíduos soltos.
Propriedades:
Remove resíduos e sujidade na área de 
admissão e regulação de ar sem ser 
necessário realizar trabalhos de 
desmontagem. Pode também ser 
utilizado para limpar orifícios calibrados 
e bocais. Apropriado para 
catalisadores. 
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Conteúdo Art.-Nr. Qt./Emb.
500 ml 5861 113 500 1/12


