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933S  Ventilrengøringssæt

PI 933S 20230118

microflex®

Specialrensesæt til ventiler og de omgivende kanaler. Hurtig, effektiv og materialeskånende rengøring 
takket være det specielle ventilrensegranulat MF 933. Restpartikler af granulatet kan opløses med 
neutraliseringsopløsningen MF 936 og kommer således ikke ind i forbrændingskammeret.

Egenskaber
 ✔ Effektiv rengøring med granulat, der er afstemt efter urenhederne
 ✔ Specifik kornstørrelse - sikrer ensartet produktkvalitet
 ✔ Specifik geometri - ingen skarpkantede eller komprimerende egenskaber, og således 

ingen afskrabning, slitage eller beskadigelse af den pågældende overfladestruktur
 ✔ Enkel og sikker anvendelse
 ✔ Med 936 neutraliseringsopløsning kan restpartikler af granulatet opløses
 ✔ Ikke farligt gods

Anvendelsesområde
 ✔ Til rengøring af indsugningsventiler og -kanaler
 ✔ Til rengøring af udstødningsventiler og -kanaler

Instruktioner
Anvendes sammen med rengøringsværktøjet TUNAP 13400V1 Valve Clean System. Læs SI933 
før brug!

Dosering
Til 1 køretøj (4 cylindre) bruges ca. 2 dåser 933 ventilrengøringsgranulat
En dåse 936 neutraliseringsopløsning rækker til op til 3 køretøjer

Bemærk
 ✔ Efter rengøring anbefaler vi 979 direkte injektorrens (benzin) eller 989 direkte injektorrens 

(diesel) samt regelmæssig anvendelse af 974 direkte injektorbeskyttelse (benzin) eller 
984 direkte injektorbeskyttelse (diesel)

Produkt navn Indhold Varenummer Antal pr. kasse
Ventilrengøringssæt 2,8 l 1103482 1 STK

leverings omfang Antal Varenummer
Direkte injektor beskyttelse 6 1102602
Direkte injektor beskyttelse 6 1102603
Ventilrensningsgranulat 12 1103683
Neutraliseringsopløsning 2 1103684


