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ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ  

 
Με ισχυρά συμπυκνωμένα πρόσθετα καθαρισμού 

 
Το System Reiniger Benzinmotoren μειώνει την ευαισθησία των σύγχρονων κινητήρων που έχουν 
από τη συσσώρευση λειτουργικών καταθέσεων που δημιουργούνται στα υλικά που έρχονται σε 
επαφή με τα καύσιμα, βαλβίδες, το σύστημα τροφοδοσίας και το σύστημα έγχυσης…. 
 
Ο ΕΥΚΟΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΑΘΑΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ… 

Η επίδραση 
Οι καταθέσεις στις βαλβίδες και στην ακίδα των μπεκ (injektoren) μειώνουν την 
ροή του καυσίμου και επιδεινώνουν τη συμπεριφορά ψεκασμού. Οι καταθέσεις 
αυτές οδηγούν σε υψηλές εκπομπές ρύπων, αυξημένη κατανάλωση καυσίμου 
και ακανόνιστη λειτουργία του κινητήρα. Ο σχηματισμός του μείγματος διατα-
ράσσεται και η συμπεριφορά λειτουργίας του κινητήρα επιδεινώνεται. Το υψηλής 
συμπύκνωσης ERC System Reiniger Benzinmotoren καθαρίζει από τις καταθέ-
σεις στις βαλβίδες το σύστημα τροφοδοσίας και το σύστημα έγχυσης. 

Τα πλεονεκτήματα με μια ματιά  
 
► Αφαιρεί αξιόπιστα καταθέσεις, ιδιαίτερα από τις βαλβίδες εισαγωγής, το σύστημα 
    καυσίμου και το σύστημα ψεκασμού. 
► Βελτιώνει την λειτουργία του κινητήρα και μειώνει την κατανάλωση καυσίμων. 
► Προστατεύει από την διάβρωση. 
► Επαναφέρει την πλήρη ισχύ του κινητήρα και προσφέρει μια φιλική προς το 
    περιβάλλον και χαμηλών εκπομπών ρύπων καύση. 

Art.Nr.52-0110-04-GR Χαρτ.  20x200ml για μία χρήση 
Art.Nr.52-0110-10-GR Χαρτ.  12x1000ml TOP PROFESSIONAL 

 

Το αποτέλεσμα 
Όσο περισσότερο λειτουργεί ο κινητήρας με καύσιμα χωρίς πρόσθετα, 
τόσο περισσότερες είναι και οι καταθέσεις που δημιουργούνται με αποτέ-
λεσμα την μη σωστή τροφοδοσία καυσίμου. 
 
Εφαρμογή 
ERC System Reiniger Benzinmotoren για μία χρήση, κατάλληλο για 
όλους τους κινητήρες και τύπους βενζίνης. 
Δοσολογία 1:15. Στην περίπτωση των κινητήρων έγχυσης, τοποθετήστε 
τις στο σχεδόν κενό ρεζερβουάρ (αποθέματα καυσίμου τουλάχιστον 15 
λίτρων) και αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει για περίπου 10-20 λε-
πτά ή οδηγήστετο όχημα. Στη συνέχεια γεμίστε με καύσιμα.  
Χρησιμοποιήστε κάθε 2000 χιλιόμετρα για το βέλτιστο καθαρισμό του 
συστήματος.  
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