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FULL DETOX DIESEL
DODATEK DO DIESLA
OPIS
WieIofunkcyjny dodatek do paliwa. Specjalnie zaprojektowany do wszystkich
silników Diesla a w tym tych nowej generacji z wysokociśnieniowym wtryskiem
paliwa aby:
• Efektywnie wyczyści cały układ paliwowo wtryskowy.
• Poprawić spalanie w komorze spalania i zwiększyć wartość cetanową.
• Aktywnie i efektywnie czyścić filtr DPF I zmienną geometrię w Turbo
sprężarkach.
KORZYŚCI
• Obniżenie zużycia paliwa.
• Bezproblemowe działanie filtra DPF I układu katalitycznego.
• Gładka praca silnika.
• Zwiększa moc i dynamikę.
• Redukuje dym I emisje CO2.
• Zwiększa niezawodność silnika.
• Chroni paliwo przed korozją i bakteriami.
WŁAŚCIWOŚCI
• Czyści i smaruje ukłąd wtryskowy oraz pompy paliwa.
• Zwiększa działanie smarne paliwa Diesla o niskiej zawartości siarki i chroni pompy wtryskowe przed zużyciem
• Przyspiesza regeneracje filtrów DPF.
• Chroni układ dolotowy i zawór EGR przed osadami. .
• Utrzymuje Turbo sprężarkę i układ wydechowy w czystości.
• Zapewnia zwiększoną ekonomikę przez podniesienie liczby Cetanowej paliwa, zapewniając prawidłowy proces
spalania oraz zwiększenie mocy.
• Wypiera wodę z paliwa.
• Chroni paliwo przed utlenianiem i degradacją oraz osadzaniem się bakterii powstałych z biopaliwa.
ZASTOSOWANIE
Stosuj regularnie lub w przypadku wystąpienia problemów.
XENUM zaleca czyszczenie układu paliwowo wtryskowego i DPF przynajmniej raz do roku..
Polecany do wszystkich silników Diesla, włączając te najnowszej generacji z wysoko ciśnieniowymi układami
bezpośredniego wtrysku CRD, TDI, JTD, HDI wyposażonych w EGR oraz filtr DPF i katalizatory. Kompatybilny z
biodiesel.
UŻYCIE
Dodaj jedno opakowanie (350ml) do paliwa Diesla przed zatankowaniem na max 70 litrów.
TYPOLOGIA
Stan:
płyn
Kolor:
bezbarwny
Zapach:
ziemisty
Punkt zapłonu:
> 60 °C
Temperatura samozapłonu:
> 250 °C
Rozpuszczalność w wodzie (przy 20 °C):praktycznie nierozpuszczalny
OPAKOWANIE
350 ml puszka (12 x 350 ml karton)
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