Produkt Information
microflex®
984 Injektor Direkt-Schutz

Beskytter effektivt injektorerne med innovativ ROA2-teknologi mod brændstofrelaterede aflejringer
ved hjælp af en molekylæraktiv beskyttelsesfilm. Holder således brændstofforbruget og emissionsværdier på et lavt niveau. Brændstoffet forbliver, ved tilsætning i tanken, påviseligt inden for brændstofstandarden DIN EN 590.

ROA2 Technologie (Reactive Organic Amines)

✔
✔
✔
✔

Weiterentwicklung der ROA Technologie (leistungsfähigere Reinigungsformel)
Ablagerungen am Injektor werden aufgelöst und abgereinigt
Neuverschmutzung wird vorgebeugt
Perfektes Lösungsverhalten in allen (Bio-)Diesel-Mischungen

Egenskaber

✔
✔
✔
✔

Uafhængigt TÜV-testet effektivitet
Beskytter effektivt mod brændstofrelaterede aflejringer
Molekylæraktiv beskyttelsesfilm forebygger nye urenheder
Holder brændstofforbruget samt udstødningsgasværdierne på niveau med nye biler ved
brændstofrelaterede forureninger
✔ Forbedrer tændingsevnen ved at øge cetantallet til et sikkert område og reducerer
brændstofrelateret motorbanken
✔ Moderne antioxidanter forsinker brændstoffets kemiske ældning
✔ Enkel og tidsbesparende ét-trins anvendelse takket være den nyeste emballageteknologi

Anvendelsesområde

✔
✔
✔
✔

Egnet til alle dieselblandinger (bio).
Til alle commonrail- og pumpedysesystemer.
Til sikring af brændstofkvaliteten.
Den regelmæssige beskyttelse (anbefales hver 5000 km) efter anvendelse af 989
rensemiddel til direkte beskyttelse af injektorer eller 938 intensiv injektorrens.

Instruktioner
Hældes i tanken. Anvend påfyldningsstudsen. Tilstrækkelig op til 80 liter brændstof

Dosering
200 ml: Tilstrækkelig op til 80 liter brændstof (min. 10 l brændstof)
500 ml: Tilstrækkelig op til 200 liter brændstof (min. 20 l brændstof)

Bemærk

✔ Verbessert die Verbrennung und reduziert dadurch den Partikelausstoß (Euro 6). Geeignet
für alle (Bio)-Diesel Mischungen.
Produkt navn

Indhold

Vægt for
indhold

Artikelnummer

Antal pr. kasse

Injektor Direkt-Schutz

200 ml

0,162 kg

1105179

24 STK

Oplysningerne i denne produktinformation er resultatet af detaljerede undersøgelser. I det omfang, de relaterer til anvendelsen af produktet, skal de betragtes som anbefalinger
på baggrund af vores erfaringer. På grund af de mange forskellige anvendelses- og arbejdsmuligheder kan vi dog ikke give alment gældende anvis-ninger. Der er derfor ikke tale
om et juridisk gældende kontraktforhold, og der opstår ingen biforpligtelser af eventuelle købskontrakter. Denne produktinformation er kun gyldig i den til enhver tid gældende
aktuelle version. TUNAP Danmark ApS | Kometvej 7 | DK - 6230 Rødekro | +45 74 63 09 36 | info@tunap.dk
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