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989  Direkte injektorrens

PI 989 20230505

microflex®

Renser pålideligt injektorer med ROA2-teknologi i tilfælde af brændstofrelaterede aflejringer. Direkte 
injektorrens, der bruges ved hver inspektion, sikrer mere effekt og betydeligt reducerede udstød-
ningsemissioner. Brændstoffet forbliver inden for brændstofstandarden DIN EN 590, når det fyldes i 
tanken.

ROA2-teknologi: Formlen til rensning af motoreffektivitet for forbedret 
ydeevne

 ✔ Aflejringer på injektoren opløses og renses
 ✔ Perfekt opløsningsadfærd i alle (bio-) dieselblandinger
 ✔ ROA2 Niveau 2: Optimal til kraftigere forurening

Egenskaber
 ✔ Reducerer brændstofforbruget og udstødningsgasværdierne i tilfælde af 

brændstofrelateret forurening til niveauet for nye biler
 ✔ Forbedrer forbrændingen og reducerer dermed partikelemissionerne (Euro 6)
 ✔ Den aktive ingrediens aktiveres og virker i indsprøjtnings- og 

forbrændingskammerområdet
 ✔ Egnet til alle (bio-)dieselblandinger

Anvendelsesområde
 ✔ Til alle common rail og enhedsinjektorsystemer
 ✔ Til sikring af den generelle brændstofkvalitet
 ✔ Egnet til alle (bio-)dieselblandinger
 ✔ I tilfælde af ujævn motorkørsel eller tab af effekt

Instruktioner
Rensemidlet til direkte beskyttelse af injektorerne hældes i tanken. Anvend 
påfyldningsstudsen. Lavere fyldningsmængder forbedrer renseeffekten. Beregnet til alle 
biodieselblandinger (EURO 6).

Dosering
Skal bruges i forbindelse med den årlige inspektion.
300 ml: Tilstrækkelig op til 80 liter brændstof (min. 10 l brændstof).
500 ml: Tilstrækkelig op til 150 liter brændstof (min. 20 l brændstof).
950 ml: Tilstrækkelig op til 300 liter brændstof (min. 30 l brændstof).

Produkt navn Indhold Varenummer Antal pr. kasse
Direkte injektorrens 950 ml 1100603 12 STK

Ekstra tilbehør Varenummer Antal pr. kasse
Påfyldningsstuds til dieseltank 1601831 1 STK


