DIESEL DPF SPRAY
JLM Diesel DPF Spray är till för professionella användare för att snabbt och effektivt ta bort sot, koloxid
och andra avlagringar i smutsiga partikelfilter, utan att behöva demontera filtret. Diesel DPF Spray art.nr
J02220 är en idealisk produkt för verkstaden att använda när de får in dieselfordon där varningslampan
för partikelfiltret börjat varna, eller för fordon som inte klarat testet partikelmätning vid bilbesiktningen
för miljökontroll.
Diesel DPF Spray innehåller en hög koncentration av aktiva ingredienser för att rensa och lösa upp smuts.
Diesel DPF Spray rengör och hjälper till att återställa smutsiga och blockerade partikelfilter genom att
reducera förbränningstemperaturen på partiklarna, vilket innebär att de förbränns tidigare och snabbare
vid en lägre motor temperatur. JLM Diesel DPF Spray kan användas till alla gamla som nya dieselmotorer
i alla fordon som är utrustade med partikelfilter.
Innehållet i en flaska av JLM J02220 är tillräcklig för att behandla ett partikelfilter. JLM Diesel DPF Spray
är ej brandfarligt, innehåller inte aska eller metaller och avdunstar utan att lämna några rester. Vid svåra
fall av nedsmutsade partikelfilter rekommenderas rengöring med J02230/J02250 JLM DPF Rengörings
Verktyg/Kit.
Fördelar
•
•
•
•
•
•
•

Ger en snabb rengöring och återställning av DPF.
Snabb och effektiv rengöring av partikelfiltret utan att behöva demontera partikelfiltret.
JLM DPF Spray hjälper till att återställa partikelfiltrets fulla kapacitet och säkerställa att
avgaserna kan strömma igenom fritt utan motstånd.
Förlänger livslängden av partikelfiltret.
Hjälper till att minska bränsleförbrukningen.
Endast ett kort verkstadsbesök. Kunden kan snabbt komma ut på vägarna igen.
Lägre reparationskostnader.

INSTRUKTIONER JLM DIESEL DPF SPRAY ART.NR: J02220
Vidta alltid rätt åtgärder innan du använder JLM Lubricants rengöringsprodukter. Använd alltid
skyddsglasögon och handskar genom hela processen.
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Starta motorn och låt den komma upp i arbetstemperatur, stäng sedan av motorn.
Ta bort temperaturgivaren och/eller tryckgivaren till partikelfiltret (se bilens manual).
För in sprayröret med det särskilda munstycket i öppningen till partikelfiltret.
Spraya hela flaskans innehåll inpartikelfiltret. Kör fram och tillbaka med röret i partikelfiltret
medans du sprayar.
Sätt tillbaka temepraturgivaren och/eller tryckgivaren.
För bästa resultat: Vi rekommenderar att du tillsätter 1 flaska Art.Nr: J02210 Diesel Partikelfilter
Cleaner till dieseltanken efter att du har sprayat klart innan regenerering.
Regenerera partikelfiltret genom diagnostik test via OBD-systemet eller genom att köra med
bilen på en testrunda på ca 20-30 minuter med förhöjt varvtal >3000.
Efter regenereringen kontrollera motorsystemet för felkoder, radera bilens felminne och
eventuella poster ifall felkoder visas på instrumentbrädan.

Produktdetaljer
Artikelnr. J02220
Streckkod: 8718274351057
Antal i förpackning: 12
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