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DIESEL DPF PARTICULATE FILTER CLEANER 375 ML 
 

JLM diesel partikelfilter cleaner kallad ¨DPFC¨ är en snabbverkande och kraftfull tillsats för rengöring och 

återställning av diesel partikelfiltret. DPFC innehåller en hög dos aktiva ämnen som patenterad platina-

ceriumförening, vilket säkerställer en betydligt bättre regenereringsprocess och bättre rengöring av DPF i 

jämförelse med andra konventionella rengöringsmedel. 

Fordon som ofta körs i låga hastigheter (stadstrafik) och korta distanser, belastas knappt och resultatet 

av detta är att bilens regenereringsprocess (rengöring) sätts aldrig igång, sot samlas på hög som så 

småningom täpper till partikelfiltret och varningslampan för blockerat partikelfilter börja lysa. 

JLM DPFC initierar rengöring av DPF vid mycket lägre temperatur, även vid korta resor och vid lägre 

hastigheter. JLM DPFC hjälper till att återställa och tvätta rent blockerade partikelfilter (nivå 1. 

Varningslampa) och möjliggör full filterregenerering vid krävande driftcykler som till exempel 

stadskörning. 

Utöver detta reducerar JLM DPFC även HC och CO avgasutsläpp med inte mindre än 20%, vilket ger en 

bättre förbränning och förbättrad motorprestanda. 

Fördelar 

• Säkerställer fullständig och snabb regenerering under ogynnsamma regenereringsförhållanden 

som stadstrafik och låga hastigheter. 

• Minskar risken för ofullständig/okontrollerad regenerering och blockering av DPF. 

• Konditionerar motorn och partikelfiltret med platina-cerium, förbättrar prestandan. 

• Minskar ansamling av sot i filtret, vilket förlänger livslängden för partikelfiltret. Färre underhålls 

och reparationskostnader på verkstad. 

• Minskar skadliga fina sotpartiklar (partikel materia – PM) med 20 – 25%. Detta är mycket mer än 

vad andra partikelfilter rengöringsmedel klarar av. 

• Upp till 8% bränslebesparingar av dieseldrivna fordon (beroende på motor och användning). 

• Extremt effektiv för att minska andra motorutsläpp som kolväten (HC) och kolmonoxid (CO). 

Användning 

För alla dieselfordon utrustade med partikelfilter. 

Anvisning: Häll 1 flaska på 375 ml per 60 liter dieselbränsle. 

Produktdetaljer 

Artikelnr: J02210 

Streckkod: 8718274350999 

Antal i förpackning: 12 
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