
FORTE FUEL & EMISSION IMPROVER 400ML
Zapewnia czyszczenie pierścieni uszczelniających i rowków, zaworów,
komór spalania, katalizatora sondy lambda i filtra GPF w silnikach
benzynowych.

Jest multi-funkcjonalnym produktem do zastosowań w benzynowych systemach paliwowych . W przypadku
prawidłowego stosowania, może dostarczyć następujących korzyści:

Zapobiega procesowi starzenia się paliwa, neutralizując kwasy azotowe, wytwarzające się w paliwie.
Zmniejsza ilość zanieczyszczeń na trzonkach i grzybkach zaworowych, w komorze spalania, w rowkach i na
pierścieniach tłokowych oraz na sondach lambda.
Wpływa na zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w układzie dolotowym, powstających na skutek działania
systemów wentylacji skrzyni korbowej i EGR, zarówno w silnikach z pośrednim i bezpośrednim systemem wtrysku
paliwa.
Zapewnia smarowanie górnej części cylindrów, wtryskiwaczy/ końcówek wtryskiwaczy Zapobiega formowanie się
smoły, laku i żywicy w systemach paliwowych.
Polepsza stopień spalania mieszanki oraz powiększa moc silnika poprzez wzrost szczelności pierścieni .
Zmniejsza zużycie paliwa i emisję szkodliwych gazów wydechowych.
Polepsza działanie sond lambda i katalizatora.
Oczyszcza katalizator i filtr cząstek stałych GPF

jest kompatybilny ze wszystkimi rodzajami benzyn, również z paliwami syntetycznymi. Spełnia normę paliwową
dla Paliwa E10
W związku z tym, że produkt nie zawiera żadnych substancji, których zastosowanie spowodowałoby utratę gwarancji
producenta, Forte Fuel&Emission Improver powinien być używany regularnie przy każdym okresowym serwisie
pojazdów.
 
Sposób użycia podczas regularnych przeglądów:

Dolać 400 ml Forte Fuel&Emission Improver do 50 – 60 litrów benzyny lub 0,8 % preparatu w stosunku do ilości
benzyny.



Sposób użycia podczas napraw:

Do paliwa, do ok 30 litrów doać Forte Fuel&Emision Improver oczyszczenia zaworów komór spalania EGR,
Na skutek zróżnicowanej mieszanki może wzrosnąć temperatura katalizatora.

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

