
FORTE DIESEL INJECTOR TREATMENT
ZESTAW
Czyszczenie wtryskiwaczy bezpośrednio z pominięciem zbiornika pojazdu.

Forté Diesel Injector Treatment zapewnia skuteczność względem wszystkich rodzajów układów wtryskowych, w tym
Common Rail i pompowtryskiwaczy. Preparat usunie zanieczyszczenia wewnętrzne takie jak: lepki lak i twardy nagar
z końcówek wtryskiwaczy. Przywróci prawidłowy kształt strumienia wtrysku paliwa.
Produkt spełnia normę paliwa EN 590, jest dostosowany m.in. do silników odpowiadających normie emisji spalin EURO 6
W skład zestawu wchodzi:

1x wąż 8mm 2mb1.
2x złączki 8mm2.
1x filtr paliwa przepływowy3.
2x metalowe zaciski 8-16 mm4.
1x Diesel Injector Treatment5.

 
Zalecamy wykonanie czyszczenia z pominięciem zbiornika paliwa w renomowanym serwisie. W przypadku niektórych
układów wtryskowych konieczne będzie zastosowanie zewnętrznej pompy paliwowej.
- Diesel Injector Treatment dodać do zbiornika zewnętrznego wypełnionego 1l oleju napędowego.
- Odłączyć przewody paliwowe: zasilający i powrotny od szyny wtryskowej.
- Podłączyć za pomocą złączek i przewodu paliwowego z zestawu zasilanie + powrót paliwa,a końcówki przewodu
zanurzyć w roztworze Diesel Injector Treatment i oleju napędowego.
- Uruchomić silnik i pozwolić mu pracować na biegu jałowym. Okresowo podnosić obroty silnika.
- Kontrolować temperaturę mieszaniny. Jeśli nagrzeje się zbyt mocno przerwać proces czyszczenia do momentu jej
ostygnięcia.
- Aby wzmocnić skuteczność czyszczenia zalecamy w połowie procesu wyłączyć silnik. Następnie dokończyć
czyszczenie po kilku godzinach.
- W między czasie kontrolować korekty wtryskiwaczy. Jeśli ich wartość stanie się zadowalająca przerwać czyszczenie.
Pozostałą mieszaninę dodać do baka pojazdu.
- Odpiąć zewnętrzne zasilanie i podłączyć przewody fabryczne.
- Cieszyć się pracą oczyszczonych wtryskiwaczy.
W asortymencie
Sklep nr 1 Praga
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.

https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga


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.


