
JETCHEM LPG PETROL SYSTEM CLEANER
300ML



LPG Petrol System Cleaner to dodatek do benzyny, opracowany specjalnie
do silników zasilanych gazem LPG. Preparat został opracowany specjalnie
do pojazdów poruszających się na gaz LPG. Skutecznie usuwa
zanieczyszczenia eksploatacyjne z całego układu paliwowego (w tym osady
z gazu) – od zbiornika do komory spalania. Jest przeznaczony do wszystkich
silników benzynowych zasilanych instalacją LPG, w tym
najnowocześniejszych układów wtrysku bezpośredniego. Jest bezpieczny
dla katalizatora.

 
Sposób działania:

skutecznie usuwa wszystkie zanieczyszczenia eksploatacyjne, w tym osady z gazu LPG z układu wtryskowego
MOŻNA UŻYWAĆ W URZĄDZENIACH CZYSZCZĄCYCH BEZ ROZCIEŃCZANIA!
zapewnia optymalne proporcje mieszanki paliwowej, a dzięki temu czysty proces spalania
Poprawia sprawność układu wtryskowego i zwiększa trwałość silnika
zapobiega starzeniu się paliwa w zbiorniku
smaruje i chroni przed korozją oraz wydłuża żywotność katalizatora



zwiększa niezawodność i żywotność całego układu wtryskowego.

 
Wydajność:

    300ml // 60l. // 0,5%
    1 l. starcza do 200 l. paliwa

 
Zalety:

    skoncentrowana formuła – 300 ml zamiast 375 ml!
    niweluje efekt stukania zaworów
    redukuje zużycie paliwa i obniża emisję spalin
    smaruje i chroni zawory przed zużyciem i korozją
    wydłuża żywotność katalizatora
    regularnie stosowany zapobiega problemom z dławieniem się silnika silnika podczas zasilania benzyną
    podwyższa kompresję silnika i zwiększa  jego wydajność

 
Sposób użycia:

dodać do paliwa przed tankowaniem co 10-15 tys. km lub co 3-4 miesiące
preparat przeznaczony DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

Preparat czyszczący – TO NIE JEST SUBSTYTUT PALIWA!
 
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.

Opis producenta

Przy projektowaniu poszczególnych produktów wykorzystali bogate doświadczenie, wyniesione z wieloletniej
współpracy z najlepszymi producentami i laboratoriami w Polsce i Europie. Motochemica jest właścicielem marki
JETCHEM. Od ponad 5 lat rozwijają produkcję własnych preparatów, przeznaczonych przede wszystkim
dla profesjonalnych serwisów, dla których masowa oferta innych producentów nie jest wystarczająca. Ich celem jest
zaproponowanie najskuteczniejszych produktów w korzystnej cenie.

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

