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160S  systemvæskesæt

PI 160S 20230118

micrologic®

Langsigtet beskyttelse til LPG-brændstoffer. Specialudviklet sæt til benzin- og LPG-brændstof til flas-
kegaskøretøjer (LPG). Sættet beskytter mod ældningsbetinget oxidation af benzinen og aflejringer i 
brændstofsystemet, reducerer ventilslitage (slag mod ventilsædet) og forlænger motorens levetid.

Egenskaber
 ✔ Minimerer ventilslitage 
 ✔ Forebyggelse af oxidering af flaskegassen og benzinen 
 ✔ Forhindrer aflejringer i brændstofsystemet takket være en Keep Clean-effekt 
 ✔ Korrosionsbeskyttelse af hele gas- og brændstofsystemet 
 ✔ Forhindrer dannelse af reststoffer

Anvendelsesområde
 ✔ Efter omstilling til drift på flaskegas 
 ✔ Ved hvert eftersyn af systemet 
 ✔ Ved reparationer på systemet

Instruktioner
Serviceinformation SI 164 skal læses, før produktet anvendes!

Dosering
MP 163: Maksimal fortynding: En dåse systemvæske er tilstrækkeligt til op til 80 liter 
benzinbrændstof. Min. fyldemængde: 10 liter. I kombination med MP 164 kræves der ekstra 
dosering, hvis benzintanken er blevet kørt tom, senest efter 10.000 km.

MP 164: En dåse er tilstrækkelig til en basisadditivtilsætning til flaskegassen. Kun i 
kombination med MP 163 systemvæske til LPG (benzin) er en efterdosering nødvendig 
senest efter 10.000 km. Hvis MP 164 anvendes uden MP 163, påtager vi os intet ansvar for 
virkningen.

Bemærk
 ✔ Bemærk: Hvis eksisterende ventiler og ventilsæder allerede er slidte, kan dette ikke 

genoprettes!
 ✔ Ved brug af systemvæsken mindskes yderligere slid på ventilerne

Produkt navn Indhold Varenummer Antal pr. kasse
systemvæskesæt 475 ml 1103458 1 STK

leverings omfang Antal Varenummer
Systemvæske 1 1103667
Systemvæske 1 11AMP16300375AB


