CATALYTIC EXHAUST CLEANER DIESEL 250ML
JLM katalysator rengöringsmedel rengör och optimerar snabbt funktionen i dålig katalysator. JLM
katalysator rengöring innehåller en unik blandning av additiver inkluderat en cetan booster vilken höjer
cetan talet och med kraftfulla rengöringstillsatser vilken i kombination ger en djup och genomgående
rengöring av hela bränsle och avgassystemet på dieselmotorer.
Blandningen innehåller även en DPF regenereringstillsats vilken är speciellt utvecklad för att förbränna
sotbeläggningar i diesel partikelfiltret vid en lägre temperatur. Detta är till en stor fördel vid stadskörning
och drift vid korta körsträckor, hjälper till att förbättra prestanda och avsevärt minska
underhållskostnaderna.
Höga avgasvärden på bilbesiktning: En av de vanligaste orsakerna till att bilen inte blir godkänd på
bilbesiktningen är dåliga avgasutsläpp. En enda behandling med JLM Diesel Catalytic Exhaust Cleaner,
kommer i de flesta fall att snabbt åtgärda den ursprungliga orsaken till problemet, minskar utsläppen till
en acceptabel nivå och undvika dyra reparationsavgifter.
Detta gör JLM Catalytic Exhaust Cleaner Diesel till en idealisk produkt för mekanikern att använda inför
avgasutsläppstest hos bilprovningen.
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Minskar utsläppen.
Förbättrar katalysatorns prestanda.
Förbättrar motorns prestanda.
Förbättrar förbränningen och ökar cetantalet.
Tar bort sot från injektorer och förhindrar beläggningar på insprutningsnålarna.
Skyddar mot korrosion och minskar slitage.
Reducerar motorljud.
Förbättrar startprestanda och eliminerar dieselknack vid motorbelastning.
Innehåller ett högeffektivt smörjmedel för att smörja bränslepumpen.
Minskar sot insättningar i partikelfiltret.
Förbättrar katalysatorns prestanda.

Användning
För alla dieselmotorer med (eller utan) katalysator.
Anvisningar: Häll innehållet i flaskan i dieseltanken innan du fyller på med diesel. För bästa resultat, kör
bilen med förhöjt varvtal en stund då och då. För snabba resultat (t.ex. inför besiktning) kan produkten
hällas ner i så lite som 20 - 30 liter diesel. För bästa resultat, se till att motorn körs på högt varvtal (2000
– 3000) i minst 20 – 30 minuter precis innan besiktningen.
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Dosering: En flaska behandlar upp till 60 liter diesel, för bästa resultat, använd en flaska var 300:e mils
körning.
Förebyggande underhåll: Att använda JLM Diesel Katalysator Avgassystem Rengöring regelbundet
(ungefär var 500 mil) hjälper till att upprätthålla bränsletillförselsystemet och avgassystemet i gott skick.
Detta förbättrar generellt sett effektiviteten och prestandan och hjälper till att förhindra onödiga och
kostsamma reparationer.
Produktdetaljer
Artikelnr: J02370
Streckkod: 8718274351118
Antal i förpackning: 12
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