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TRATAMENTO SISTEMAS DIESEL Lubrifi cante para bombas 
injectoras e injectores, que 
melhora o funcionamento do 
motor.

Melhora o funcionamento do 
motor 
Previne a criação de sedimentos na 
câmara de combustão e sistemas de 
injecção.
Aumenta o índice de cetano, 
melhorando a combustão e arranque a 
frio.
Compatível com todos os catalisadores 
modernos  DPF e FAP.

Melhora a capacidade 
lubrifi cante do combustível
O produto melhora a capacidade de 
lubrifi cação do combustível actual com 
baixo teor de enxofre.
Reduz e previne o desgaste por fricção 
entre as superfi cies e consequentemente 
a falha no sistema de injecção.

Garante uma injecção precisa 
do diesel 
Menor consumo de combustível.
Motor mais silencioso. 

Previne a acumulação de 
sedimentos
Reduz a emissão de gases poluentes.

Não contém enxofre, fósforo, 
metal nem ácido.

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 
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Campos de aplicação:
Para todos os motores diesel, common-
rail e injector bomba que necessitam de 
um lubrifi cante extra, devido ao baixo 
teor de enxofre no gasóleo actual. 

Aplicação:
Adicionar o conteúdo de uma lata no 
depósito de combustível. 
No mínimo deve haver 10 litros de 
gasóleo no depósito.
Recomendamos a aplicação do produto 
em cada 2000Km como medida 
preventiva, ou após cada reparação do 
sistema de injecção do motor.

Dosagem:
300ml são sufi cientes para 70 litros de 
combustível.

Conteúdo Art.-Nr. Qt./Emb.
300 ml 5861 001 300 1/12


