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Опис
Спеціальний активний розчинник для очищення 
типових забруднень та відкладень у зоні впуску та 
дросельної заслінки. Розчиняє та видаляє всі жирні 
забруднення, наприклад, оливи, мастила, смоли, 
клеєподібні залишки і т. і. Також надійно очищує 
жиклери та внутрішні деталі паливних систем. 
Забезпечує працездатність рухомих частин та знижує 
витрату палива. Підвищує експлуатаційну надійність  
бензинових двигунів.

Властивості
- відмінна очисна дія
- просте застосування
- очищення можливе без демонтажу
- оптимізує економічне застосування
- швидке очищення
- перевірено на каталізаторах

Технічні дані
Колір / зовнішній вигляд 
Форма
Основа
Запах

жовтий 
рідина, аерозоль 
суміш розчинників 
ароматичний

Температура спалаху -19 °C

Сфера застосування
Для зони впуску та дросельної заслінки, включаючи 
сопла та отвори. Підходить для застосування лише у 
бензинових двигунах!

Застосування

Створити прямий доступ до дросельної заслінки. 
Запустити двигун, щоб розпочати очищення.

Засіб для очищення дросельної заслінки 
Drosselklappen-Reiniger через зонд розпилювання з 
невеликими інтервалами в 2-3 с при 2.000 обертів/
хв. розпорошити по всій площі дросельної заслінки.

Якщо двигун не може підтримувати оберти або не 
запускається зі знятою трубою повітрозабірника, 
від'єднайте штекер витратоміру повітря при 
вимкненому запаленні. У цьому випадку збережену в 
пам'яті помилку після очищення необхідно видалити 
з блоку керування двигуном за допомогою 
відповідного діагностичного приладу, після чого в 
разі необхідності необхідно провести повторне 
навчання витратоміра повітря.

Якщо при використанні спостерігається коливання 
обертів двигуна більш ніж на 1000 обертів, важливо 
скоротити інтервали між розпорошеннями. 
Пам'ятайте, що засіб для очищення дросельної 
заслінки Drosselklappenreiniger не повинен 
потрапити на витратомір повітря або пофарбовані 
деталі.

У разі стійких відкладень на дросельній заслінці, 
всередині впускного колектора або впускних 
клапанах, процедуру очищення можна повторити, 
використовуючи другий балон. Після застосування 
дати двигуну попрацювати протягом прибл. 20 с при 
2.000 обертів/хв., щоб можливі залишки у системі 
впуску могли згоріти.

Наявна упаковка
250 мл аерозольний балон 20664

D-GB-CN
400 мл аерозольний балон 5111

D-GB-E-P
400 мл аерозольний балон 2846

GB-DK-FIN-N-S
400 мл аерозольний балон 8986

D-NL-F-GR-ARAB
400 мл аерозольний балон 20884

JP
400 мл аерозольний балон 21513

F-D

Наша інформація базується на ретельних 
дослідженнях і вважається достовірною, 
проте вона не повинна використовуватися як 
обов'язкова рекомендація.
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