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938  Intensiv injektorrens
microflex®

Særligt intensivt rensende brændstof med ROA2-teknologi til dieselmotorers indsprøjtningssystemer. 
Fjerner også aflejringer på injektorer, som ikke kan fjernes med rengøringsmidler, der tilsættes til tan-
ken.

ROA2-teknologi
 ✔ Endnu kraftigere rengøringsformel baseret på ROA2-teknologi
 ✔ Aflejringer på injektoren løsnes og renses af
 ✔ Ingen demontering af injektorerne nødvendig
 ✔ Sikrer en jævn indsprøjtningsstråle, jævn tomgang og reduceret brændstofforbrug
 ✔ ROA2 Niveau 3: Rengøringskraften er stærk nok til at fjerne forurening, der er ophobet i 

løbet af op til 80.000 kilometer
 ✔

Egenskaber
 ✔ Direkte rengøring af indsprøjtningsdyser
 ✔ Ingen afmontering af injektorerne nødvendig
 ✔ Opløser og fjerner belægninger og aflejringer
 ✔ Sikrer en jævn indsprøjtningsstråle, jævn tomgang, reduceret brændstofforbrug
 ✔ Reducerer emissionsniveauet i forhold til et urenset system
 ✔

Anvendelsesområde
 ✔ I tilfælde af problemer med snavsede injektorer (lak- og harpiksaflejringer)
 ✔ Før alle justeringsarbejder og emissionsmålinger (sodpartikler)
 ✔ Til diagnosticering (udelukkelsesprocedure)
 ✔ For alle reparationer af dieselindsprøjtningssystemet
 ✔ I tilfælde af nedsat motorydelse
 ✔ I tilfælde af øget soddannelse
 ✔

Instruktioner
Rengøring sker uden afmontering af injektorerne, udelukkende med specialværktøjet TUNAP 
13310 ICM 2020. Læs betjeningsvejledningen før brug!

Dosering
Til en personbil (op til 4 cylindre) kræves der 1 dåse 938 Intensiv injektorrens Diesel. 
6-cylindrede og 8-cylindrede motorer bruger 2 dunke. 10-12 cylindriske motorer 3 dåser.

Bemærk
 ✔ 938 intensiv injektorrens (diesel) må kun bruges med ICM 2020.
 ✔ Efter rengøringen beskytter en regelmæssig brug af 984 direkte injektorbeskyttelse til 

dieselmotorer også mod nye urenheder

Produkt navn Indhold Varenummer Antal pr. kasse
Intensiv injektorrens 500 ml 1102349 6 STK

Nødvendigt tilbehør Varenummer Antal pr. kasse
Injecto Clean-system, 0 1400850 1 STK
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