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Pro-Line Dieselpartikelfilterspülung

Опис
Високоефективна рідина для промивання та 
нейтралізації, яка потрібна після застосування 
очищувача дизельного сажового фільтра Pro-Line 
Dieselpartikelfilterreiniger без демонтажу. 
Розм'якшена за допомогою очищувача сажа 
відокремлюється і розподіляється в дизельному 
сажовому фільтрі, так що вона може вигоряти 
шляхом нормальної регенерації. Очищувач у 
результаті промивання нейтралізується. Завдяки 
регулярному очищенню в поєднанні з промиванням 
можна уникнути дорогого ремонту.

Властивості
- оптимальна потужність двигуна
- гарантує низьке споживання палива
- видаляє нагар
- знижує експлуатаційні витрати

Технические данные
Основа
Колір / зовнішній вигляд

змивка, рідина-носій 
блакитний, прозорий
7 
1 г/см³
рідина 

Водневий показник 
Густина при 15°C  
Форма
Запах без запаху 

Сфера застосування
Для легкових дизельних автомобілів із сажовим 
фільтром (DPF/FAP). Особливо страждають від 
проблеми заблокованого сажового фільтра міські 
автомобілі та автомобілі, що виконують поїздки на 
короткі відстані.

Увага!
Увага: Після використання випустити тиск із 
напірного резервуара та повністю спорожнити його. 
Пістолет заборонено зберігати з матеріалом 
усередині резервуару.

Застосування
Очищення здійснюється за допомогою 
пневматичного пістолета DPF-Druckbecherpistole 
(арт.7946) та спеціально розробленого наконечника 
DPF-Lanze з 5 розпилювальними зондами (арт.7945). 
Забезпечити залежно від типу транспортного засобу 
доступ до сажового фільтру. Більшість автомобілів 
для цього необхідно зняти датчик температури або 
тиску дизельного сажового фільтру. Вказівка: 
Температура сажового фільтру під час очищення 
повинна бути нижче 40 °C. У деяких автомобілях 
сажовий фільтр знаходиться не в нижній частині 
кузова, а поблизу випускного колектора або в 
окремих випадках поблизу газотурбінного нагнітача. 

З міркувань безпеки при очищенні фільтрів цих 
автомобілів необхідно виявляти надзвичайну 
обережність, щоб очищувач або промивна рідина не 
потрапила через відкритий випускний клапан в 
камеру згоряння.

Через отвір, що утворився в залежності від типу 
автомобіля в сажовий фільтр вводиться відповідний 
розпилювальний зонд Pro-Line. Весь об'єм 
очищувача дизельних фільтрів сажі Pro-Line 
Dieselpartikelfilterreiniger (1 л) розбризкується при 
цьому в кілька етапів тривалістю 5-10 секунд з 
паузами в 5-10 секунд при робочому тиску в 6-8 бар 
безпосередньо на поверхню сажового фільтра. Щоб 
по можливості змочити всю поверхню, зонд 
необхідно під час розбризкування повертати та 
переміщати. Залишити очищувач подіяти протягом 
щонайменше 15 хвилин. Потім фільтр слід промити 
всім об'ємом (500 мл) промивної рідини для 
дизельних фільтрів сажі Pro-Line 
Dieselpartikelfilterspülung. Ця процедура також 
виконується за допомогою пневматичного пістолета 
DPF-Druckbecherpistole з такими ж інтервалами, як і 
з очищувачем. Завдяки очищенню сажа 
розчиняється і розподіляється в сажовому фільтрі, 
так що вона може згоріти в процесі нормальної 
регенерації. Після встановлення датчика на місце 
сервісне підприємство або майстерня повинні 
провести регенерацію відповідно до інструкції 
виробника.

Увага: Інформація про захисні заходи щодо 
безпечного поводження наведена у паспорті 
безпеки

Наявна упаковка
500 мл пластикова банка            5171

D-GB-I-E-P

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