Produkt Informasjon
microflex®

937 Intensiv injektorrens
Spesielt intensivrengjøringsdrivstoff med ROA2-teknologi for innsprøytningssystemer for bensinmotorer. Fjerner
også avleiringer i injektorer som ikke kan fjernes med rensemidler som tilsettes i tanken.
ROA2-teknologi
BB Enda mer effektiv rengjøring basert på ROA2-teknologien
BB Avleiringer på injektoren løses opp og fjernes
BB Sikrer jevn innsprøytningsstråle, rolig tomgang, redusert drivstofforbruk og redusert emisjon
BB ROA2 nivå 3: Rengjøringseffekten er sterk nok til å fjerne forurensninger som har bygget seg opp i løpet av
inntil 80 000 kilometer
Egenskaper
BB Direkte rens av injektorer
BB Ikke nødvendig å demontere injektorer
BB Løser opp og fjerner harpiksavleiringer og avleiringer
BB Svært god renseeffekt i området for innløpsventilen til sugemotorer
BB Sikrer jevn innsprøytningsstråle, rolig tomgang, redusert drivstofforbruk
BB Reduserer emisjonsverdiene sammenlignet med systemer som ikke er rengjorte
Bruksområde
BB For rengjøring av bensininnsprøytningsanlegg
BB Ved mangelfull drivstoffkvalitet
BB Ved funksjonsfeil, f.eks. urolig tomgang
BB Ved forhøyet drivstofforbruk
BB Før justeringer og eksosmålinger
BB Ved dårlig motorytelse
BB Ved feil på innsprøytningssystemet forårsaket av tilsmussing
Instruksjoner
Rengjøringen finner sted uten demontering av injektorer, utelukkende med spesialverktøyet TUNAP 13310V2
Injecto Clean-enhet. Les SI 937 før bruk!
Dosering
For en personbil (inntil 4 sylindere) trengs 1 boks 937 Intensiv injektorrens. Motorer med 6 sylindere og 8
sylindere trenger 2 bokser. Motorer med 10–12 sylindere trenger 3 bokser.
Merknad
BB Brukes kun i Injecto Clean-enheten
BB Etter rengjøringen vil regelmessig bruk av 974 Injektor servicekonsentrat bensin beskytte mot ny
tilsmussing
Produktbeskrivelse
Intensiv injektorrens
Nødvendig tilbehør
Injecto Clean-system, 0

Innhold
500 ml

Emballeringsenhet
6 Stck(pcs)

Artikkelnummer
MF93700500AB

Emballeringsenhet
1 Stck(pcs)

Artikkelnummer
1613310V2

Opplysningene i denne produktinformasjonen er et resultat av grundige undersøkelser. I den grad de er relatert til bruksområdet, skal de anses som en anbefaling som tilsvarer erfaringsnivået. På grunn av den store variasjonen i bruksområder og virkemåter kan vi imidlertid ikke gi noen garantier. Det er derfor ikke grunnlag for noe kontraktsfestet rettsforhold, og eventuelle
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