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164  Systemvæske

PI 164 20230322

Professional

Systemkoncentrat til flydende gas (LPG). Reducerer ventilsliddet (ventilslag) og kan dermed medvirke 
til en længere motorlevetid.

Egenskaber
 ✔ Minimerer ventilslid
 ✔ Forebyggelse mod oxidering af den flydende gas
 ✔ Korrosionsbeskyttelse af hele gassystemet

Anvendelsesområde
 ✔ Efter omstilling til drift med flydende gas
 ✔ Ved hvert eftersyn af systemet
 ✔ Ved reparationer på systemet

Instruktioner
Fjern gummiproppen fra dåsens bund, og skru lufttilslutningsadapteren i. Skru LPG-adapteren 
på køretøjets påfyldningsstuds. Skru MP 164 ind i LPG-adapteren. Slut lufttrykmåleren 
til lufttilslutningsadapteren, og påfør dåsen maks. 10 bar. Når den er tømt, skrues begge 
adaptere og dåsen af. Læs serviceinformation 164.

Dosering
En dåse er tilstrækkelig til en basisadditivtilsætning til den flydende gas. 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 effekten.

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

fortrydes! Ved brug af systemvæsken mindskes yderligere slid på ventilerne.

Produkt navn Indhold Varenummer Antal pr. kasse
Systemvæske 100 ml 1103667 24 STK

Nødvendigt tilbehør Varenummer Antal pr. kasse
Systemvæske, 375 ml 11AMP16300375AB 24 STK
LPG-adapter med M22-gevind, 0 1400212 1 STK
Lufttilslutningsadapter, 0 1400217 1 STK
LPG-adapter med M10-gevind, 0 1400662 1 STK


