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καθαρίζει το μολυσμένο φίλτρο σωματιδίων με καταλυτική αναγωγή  

της θερμοκρασίας ανάφλεξης.  

Η επίδραση 
Οι καταθέσεις αιθάλης στο φίλτρο σωματιδίων DPF χωρίς την βοήθεια κάποιου πρόσθε-
του θα καούν σε μια θερμοκρασία περίπου 500-600°C, τιμές που δεν επιτυγχάνονται κα-
τά την φυσιολογική λειτουργία. Συνιστούμε επομένως τη χρήση του CatClean, επειδή δρα 
ως καταλύτης και μειώνει την θερμοκρασία ανάφλεξης της αιθάλης στους 350°C, έτσι 
ώστε σε χαμηλά φορτία και χαμηλές θερμοκρασίες, μπορεί να εγγυηθεί η συνεχόμενη 
καύση της αιθάλης. 
 
Το αποτέλεσμα 
εξασφαλίζει μόνιμη αναζωογόνηση του φίλτρου σωματιδίων πετρελαίου DPF κατά τη λει-
τουργία του οχήματος. Χωρίς μεγάλο κόστος συντήρησης, αναμονή σε συνεργεία, χωρίς 
προβλήματα, το φίλτρο DPF διατηρείται μονίμως με άμεση καύση των σωματιδίων αιθά-
λης καθαρό. CATCLEAN είναι κατάλληλο για κάθε υλικό φίλτρου και δεν αλλάζει την ποι-
ότητα του ντίζελ. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους κινητήρες 
diesel που υποστηρίζονται με σύστημα τροφοδοσίας 
πρόσθετου DPF. Xρησιμοποιείται σε οχήματα, φορτη-
γά,  γεννήτριες, ΒHKW΄s και φυσικά σε πετρελαιοκινη-
τήρες turbo. Οι δυνατότητες είναι ατελείωτες και οδη-
γούν στην βελτίωση της καύσης και την μείωση της 
αιθάλης, ρύπων (συνιστάται και σε παλαιά οχήματα 
που δεν κάνουν καλή καύση, όταν βγαίνει μαύρος κα-
πνός από την εξάτμιση με χρήση απευθείας στο ρεζερ-
βουάρ καυσίμου). 
 
Το CatClean  εξασφαλίζει κόστος και χρόνο από το καθάρισμα του φίλτρου με τεράστια 
περιβαλλοντικά οφέλη. 
 
Αποθήκευση 
CATCLEAN είναι απόλυτα σταθερό, ακόμα και μετά από μακροχρόνια αποθήκευση σε 
κλειστά δοχεία. Φυλάξτε ερμητικά κλειστό. Αποφυγή των πολύ υψηλών ή χαμηλών θερ-
μοκρασιών. CAT CLEAN κατέχει Bergbauhygienische freigabe σύμφωνα με τους κανονι-
σμούς ορυχείων και μπορεί  να χρησιμοποιηθεί σε υπόγειες στοές. 

Εφαρμογή 
Ανάλογα με τη σύσταση του κατασκευαστή του φίλτρου  
CatClean 1 Ltr σε 1000 Ltr Diesel. 
Σε οχήματα χωρίς σύστημα τροφοδοσίας πρόσθετου καθαρισμού DPF συνιστάται η χρή-
ση 1:1000 κάθε 3-4 γέμισμα του ρεζερβουάρ. 

Art.Nr.53-0175-05GR                Χαρτ. 20x250ml 
Art.Nr.53-0175-10GR                Χαρτ. 12x1Ltr 
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