
FORTE ADVANCED DIESEL FUEL
CONDITIONER 400ML
Forté Advanced Diesel Fuel Conditioner jest środkiem czyszczącym
wtryskiwacze diesla oraz cały układ zasilania. Odpowiada normie paliwowej
EN 590. Spala się bezpopiołowo. Używany, zgodnie z instrukcją dostarcza
następujących korzyści:

Zapewnia szybkie czyszczenie wtryskiwaczy.
Zapewnia trwałe smarowanie wszystkich elementów układu zasilania, udowodnione przez test HFRR.
Minimalizuje tworzenie się sadzy w spalinach i usuwa nagar i lak m.in. z końcówek wtryskiwaczy, denek tłoka,
rowków i pierścieni uszczelniających cylindry.
Oczyszczone w ten sposób wtryskiwacze wpływają na większą moc i oszczędność paliwa oraz mniejsze
zanieczyszczanie się EGR i układu kolektora ssącego.
Poprawia rozruch zimnego silnika.
Minimalizuje ilość sadzy przedostającej się do filtra cząstek stałych DPF/FAP/SCR.
Minimalizuje korekcję wtryskiwaczy poprzez polepszenie składu mieszanki.
Kompatybilny z paliwami, zawierającymi bio-dodatki aż do B30 , spełnia normę paliwową EN 590, powodując
jednocześnie większą odporność paliwa na proces utleniania.
Obniża temperaturę w której dochodzi do blokowania filtra cząstek stałych.
Usuwa z paliwa wodę oraz eliminuje rozrost drobnoustrojów w paliwie.

W trakcie oczyszczania układu zasilania przy użyciu Forté Advanced Diesel Fuel Conditioner, mieszanina paliwa
i preparatu nadal spełnia normę paliwową EN 590 i nie powoduje gromadzenia się popiołu w filtrze cząstek stałych.
Oczyszczanie przeciwdziała pojawianiu się kosztownych usterek w silniku. Forté Advanced Diesel Fuel Conditioner
przywraca prawidłowe dawkowanie paliwa i dopływ powietrza do cylindrów, polepszając spalanie tak, że silnik nadal
spełnia zakładaną normę emisji spalin. Forté Advanced Diesel Fuel Conditioner jest kompatybilny ze wszystkimi
paliwami stosowanymi w nowoczesnych silnikach diesla (norma EN 590 i B30), w tym spełniających normy emisji spalin
Euro 6.
Sposób stosowania:



Profilaktyka
Dodaj 1 x Forté Advanced Diesel Fuel Conditioner 1 x Forté Diesel Injector Treatment (400 m) do 50 litrów oleju
napędowego, do baku.
W przypadku pojazdów o większej pojemności baku dodaj 1 x Forté Diesel Injector Treatment + 1 x Forté Advanced
Diesel Fuel
Conditioner na każde 100 litrów ON.
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

Grupa Forte, od ponad 20 lat zajmuje się wprowadzaniem na rynek metod i produktów petrochemicznych, usuwających
zanieczyszczenia, które powstają i odkładają się w układach silników spalinowych. Forte tworzy nowy trend w metodach
serwisowania pojazdów (jako pierwsza poważnie potraktowała problem zanieczyszczania układów paliwowych
i silników). Pojazdy stały się szybsze, bezpieczniejsze, wygodniejsze, ale również bardziej skomplikowane mechanicznie.
Rozwój przemysłu samochodowego wymusił stosowanie coraz bardziej dostosowanych produktów czyszczących. Forte
ambitnie podąża za rynkiem i jego wymogami, stale ulepszając swoje środki. Dzięki temu firma stała się absolutnym
liderem na rynku oczyszczania w Europie.

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

