
 SOLVENTE PARA INJETORES  " INJECTOR-EX"  Solvente para injetores e 
velas de ignição, não contém 
óleo mineral, com fórmula 
microfl uída KENA®. 

 Produto especial para soltar 
ferrugem e carbono de 
injetores e velas de ignição em 
agregados e motores
• Atua suavemente, dado que as 

ligações calcinadas podem ser 
soltas sem grande esforço e sem a 
utilização de ferramenta

• O produto tem um efeito duradouro, 
penetra profundamente e garante 
óptimos resultados

KENA®- tecnologia microfl uída
• A excelente fl uência permite uma 

penetração profunda do produto
• Injetores e velas de ignição muito 

calcinados soltam-se facilmente
• O efeito é intensifi cado através 

da evaporação lenta, a ferrugem 
transforma-se e o carbono é 
dissolvido.

• Aplicação rentável.

Inofensivo para o ser humano e 
a natureza
Através de substâncias altamente 
efi cazes, suaves e ecológicas. 

 Estas informações servem para o aconselhar, da melhor maneira possível, com base nos nossos ensaios e experiências. Não 
podemos assumir qualquer responsabilidade em relação às aplicações individuais devido à variedade de aplicações e das 
condições de armazenagem e aplicação que estão fora do nosso controlo. Isto também se aplica à utilização do serviço 
técnico e comercial gratuito de assistência ao cliente que fornecemos. Recomendamos sempre a realização de testes prévios. 
Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e melhoramento. Para 
mais informações consulte a fi cha técnica. 

Art.-Nr. 0893 300 250
Qt./Emb. 1/12

Conteúdo 250 ml

Embalagem Lata de spray

Cor Incolor

Cheiro Frutado

Base química Tensioativos, Éster

Validade a partir da data de fabrico 24 meses

Produtos complementares Art.-Nr.
Limpeza de injetores Diesel 5861 011 300

  Campos de aplicação 
 Produto especial para dissolver 
ferrugem e carbono de válvulas de 
injeção, injetores e velas de ignição de 
motores e agregados. Serve também 
para dissolver a ferrugem de ligações 
roscadas e uniões extremamente 
oxidadas em veículos ligeiros e 
pesados, máquinas agrícolas e de 
construção e equipamentos.  
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