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984  Directe Injectorbescherming

PI 984 20230210

microflex®

Beschermt injectoren effectief met behulp van de innovatieve ROA2-technologie tegen brandstofgere-
lateerde afzettingen door een moleculair-actieve beschermingsfilm. Houdt zo de verbruiks- en emis-
siewaarden op een laag niveau. Bij toevoeging aan de tank blijft de brandstof binnen de norm DIN EN 
590.

ROA2 technologie (reactieve organische amines-technologie)
 ✔ Verdere ontwikkeling van de ROA-technologie (nog krachtigere reinigingsformule)
 ✔ Afzettingen op de injector worden opgelost en verwijderd
 ✔ Hernieuwde verontreiniging wordt voorkomen
 ✔ Perfect oplossingsgedrag in alle (bio)dieselmengsels

Eigenschappen
 ✔ Onafhankelijk geteste effectiviteit door TÜV
 ✔ Beschermt effectief tegen brandstofgerelateerde afzettingen
 ✔ Moleculair-actieve beschermingsfilm vertraagt nieuwe vervuiling
 ✔ Houdt brandstofverbruik en uitlaatgaswaarden bij brandstofgerelateerde 

verontreinigingen op het niveau van nieuwe auto‘s
 ✔ Verbetert het ontbrandingsvermogen door verhoging van het cetaangetal binnen de 

veilige marge en vermindert brandstofgerelateerd ‚kloppen‘
 ✔ Anti-oxidanten vertragen de chemische veroudering van de brandstof
 ✔ Eenvoudige en tijdbesparende toepassing in één stap door de modernste 

verpakkingstechnologie

Toepassingsgebied
 ✔ Geschikt voor alle (bio-)dieselmengsels.
 ✔ Voor alle commonrail- en pompverstuiversystemen.
 ✔ Voor de bescherming van de brandstofkwaliteit.
 ✔ Als regelmatige bescherming (aanbevolen om de 5000 km) na gebruik van 989 Directe 

injectorreiniger of 938 Intensieve injectorreiniger.

Handleiding
Toevoegen aan de brandstoftank. Giettuit gebruiken. Voldoende voor 80 liter brandstof 

Dosering
200 ml: Voldoende voor 80 liter brandstof (min. 10 l brandstof)
500 ml: Voldoende voor 200 liter brandstof (min. 20 l brandstof)

Productomschrijving Inhoud Artikelnummer Verpakkingseenheid
Directe Injectorbescherming 200 ml MF98400200S3 24 st

Extra accessoires Artikelnummer Verpakkingseenheid
vulpijp dieseltank 111304 1 st


