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εριγραφή Το είναι ια ολύ α οτελεσ ατική θερα εία
καθαρισ ού ολλα λών χρήσεων Αυτή η οναδική σύνθεση δεν
αντι ετω ίζει όνο τα ιο συνηθισ ένα ροβλή ατα κατακάθησης ου
α αντώνται στους σύγχρονους ετρελαιοκινητήρες αλλά ενισχύει ε ίσης
τον αριθ ό κετανίων ροστατεύει α ό τη διάβρωση και λι αίνει την αντλία
ετρελαίου Το καθαρίζει το λήρες σύστη α

τροφοδοσίας ετρελαίου συ εριλα βανο ένων των φραγ ένων εκ
ψεκασ ού των βαλβίδων και του θαλά ου καύσης
Κύρια οφέλη

Ένα ροϊόν ολλα λών χρήσεων ου αντι ετω ίζει όλα τα κοινά
ροβλή ατα ου σχετίζονται ε τις ενα οθέσεις στο σύστη α

τροφοδοσίας ετρελαίου και καυσαερίων
Ενισχύει τον αριθ ό κετανίων ροστατεύει α ό τη διάβρωση και
λι αίνει την αντλία ετρελαίου
Α οκαθιστά την α ώλεια α όδοσης ου ροκαλείται α ό ένα βρώ ικο
και ανα οτελεσ ατικό σύστη α τροφοδοσίας ετρελαίου βουλω ένο

και κορεσ ένο φίλτρο συγκράτησης ικροσω ατιδίων ετρελαίου
Παρατείνει τη διάρκεια ζωής του ακριβού φίλτρου συγκράτησης
ικροσω ατιδίων και ετρελαίου
Μειώνει την κατανάλωση ετρελαίου και την εκ ο ή ε ικίνδυνων
καυσαερίων

Εφαρ ογή

Για όλους τους ετρελαιοκινητήρες συ εριλα βανο ένων των
ε ή χωρίς υ ερσυ ιεστή ου λειτουργεί ε καύσι ο ετρελαίου
χα ηλής ή κανονικής εριεκτικότητας σε θείο
Οδηγίες χρήσης

Αδειάστε το εριεχό ενο της φιάλης των στο δεξα ενή
ετρελαίου κατά ροτί ηση ριν α ό τον ανεφοδιασ ό ε ετρέλαιο

Οδηγήστε τουλάχιστον έως λε τά ε αυξη ένες στροφές ανά
λε τό
Ε αναλάβετε αρό οιους κύκλους ερικές φορές ενώ οδηγείτε για να
ε ιτύχετε το έγιστο α οτέλεσ α

Το εριεχό ενο ιας φιάλης είναι κατάλληλο για έως λίτρα
ετρελαίου

Προσοχή Μην χρησι ο οιείτε υ ερβολική δόση

Μονάδες συσκευασίας ΤΈΧΝΗ ΟΧΙ ΌΓΚΟΣ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ
ΑΝΆ ΜΟΝΆ Α

ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ
ΑΝΆ ΠΑΛΛΈΤΑ
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Τυ ικές αναλύσεις ΤΕΣΤ ΑΞΊΑ
στους

Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τυ ικά της τρέχουσας αραγωγής Μ ορεί να
ε φανιστούν α οκλίσεις στα χαρακτηριστικά αυτά


