
ATOMEX XADO MULTICLEANER (GASOLINE) -
250ML

Podczas normalnej eksploatacji auta z wykorzystaniem paliw
standardowych, nieuchronnie w układzie zasilania pojawiają się odłożenia.

Odłożenia te obniżają moc silnika, zwiększają zużycie paliwa, wzrasta udział
toksycznych spalin, rośnie ryzyko pojawienia się detonacji i powodują

wibracje. Poleca: Petrostar Warszawa

Nazwa:
ATOMEX XADO MULTI CLEANER (Gasoline) - 250ML

Działanie:
Czyszczenie układu paliwowego

Sprzedawca:
Petrostar Warszawa

Przypadkowe dostanie się wody czy zatankowanie brudnego paliwa mogą
spowodować uszkodzenie pompy czy zawieszanie igieł wtryskiwaczy.

Rozwiązanie:
-  regularne czyszczenie układu zasilania paliwem,

-  rewitalizant znajdujący się w preparacie należycie chroni detale aparatury
paliwowej, pompy i wtryskiwacze przed zużyciem.

Dzięki szczególnym własnościom myjącym, AtomEx Multi Cleaner:
-  bezpiecznie i szybko usuwa wszystkie rodzaje odłożeń i brudów,

-  oczyszcza wtryskiwacze, zawory ssące, komory spalania do poziomu czystości technicznej,
-  przywraca moc silnikowi i jego wskaźniki do parametrów fabrycznych,

-  obniża zużycie paliwa,
-  usuwa wodę z układu zasilania,

-  zmniejsza udział szkodliwych składników w spalinach.

Dzięki rewitalizantowi Atomex Multi Cleaner:
-  bezpośrednio podczas pracy układu paliwowego, formuje na jego detalach twarde, przeciw zużyciowe pokrycie,

-  przywraca wydatek pompie* do nominalnego i polepsza rozpylanie paliwa,
-  chroni igły wtryskiwaczy przed zawieszeniem gdy korzystamy ze słabej jakości paliwa,

-  podwyższa poprawność pracy i okres pracy elementów układu. Poleca: Petrostar Warszawa.

* z rolkami tłoczącymi lub zębata.

Stosowanie:
Wlać preparat w zbiornik paliwa przed tankowaniem.

Uwagi:
Skład kompatybilny z dowolną benzyną, bezpieczny dla katalizatorów, czujników tlenu, zaworów.

Zaleca się stosowanie co każde 5000 km przebiegu.



Proporcje dozowania:
250 ml czyściciela na 40-60 litrów paliwa.

Opakowanie:
Pojemnik 250ml

Sprzedawca: Petrostar Warszawa
W asortymencie
Sklep nr 1 Praga Sklep nr 2 Mokotów Sklep nr 3 Bielany Sklep nr 4 Ursus Sklep nr 5 Wawer Sklep nr 6 Białołęka
Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki.
Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.

Opis producenta

Koncern Chemiczny XADO został założony w 1991 roku , specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu nowoczesnych
technologii oszczędzania nośników energii oraz energii. W skład wchodzi centrum naukowo-badawcze „XADO
laboratories”, posiadające specjalistyczne laboratoria fizyko-chemiczne, chemiczne, tribologiczne oraz balistyczne.

https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-mokotow
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-bielany
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-ursus
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-wawer
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-bialoleka

