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931  Partikelfilterreiniger

PI 931 20230517

microflex®

Niet-brandbare, metaalvrije speciale reiniger voor het verwijderen van roet- en asafzetting in het parti-
kelfilter. Verdamping zonder reststoffen. Dankzij de uitstekende bevochtigingseigenschappen is deze 
reiniger in staat roet- en asafzetting los te maken en te verwijderen uit poreuze honingraatstructuren, 
zoals die in partikelfilters.

Eigenschappen
 ✔ Reiniging is mogelijk zonder demontage van het partikelfilter
 ✔ Beperkt het saturatieniveau van het partikelfilter met as en roet
 ✔ Neutrale asvrije formulering
 ✔ Weekt koolstofafzetting in partikelfilters los
 ✔ Niet-brandbaar en metaalvrij.
 ✔ Voor het verwijderen van koolstofhoudende afzettingen uit oxidatiekatalysatoren

Toepassingsgebied
 ✔ Bij vermogensverlies of storingen door een verzadigd partikelfilter
 ✔ Voor het herstellen van de opnamecapaciteit van het verzadigde partikelfilter
 ✔ Preventief bij een ongunstig rijprofiel

Handleiding
Lees voor gebruik de Service-informatie SI 931. Reiniger met de speciale sonde door de 
sondeopening in de richting van het partikelfilter spuiten. Het na de reiniging naspoelen met 
MF 932. Sluit de sondeopening, laat de motor 15 minuten stationair draaien. Voer vervolgens 
een regeneratie uit.

Productomschrijving Inhoud Artikelnummer Verpakkingseenheid
Partikelfilterreiniger 1 l 1101489 12 st

Extra accessoires Artikelnummer Verpakkingseenheid
DPF-sonde 5 mm zijwaarts, 0 1199411 1 st
DPF-sonde 5 mm front, 0 1199511 1 st
DPF-sonde 4mm zijwaarts, 0 1199611 1 st
DPF-sonde 4 mm front, 0 1199711 1 st

Vereiste accessoires Artikelnummer Verpakkingseenheid
Spoelconcentraat, 500 ml 1101488 12 st
Partikelfilter drukbekerpistool, 0 ml 1619330 1 st


