
LIQUI MOLY CZYSZCZENIE KATALIZATORA
7110 - DO PALIWA 300ML
Oczyszczacz  katalizatora  -  Catalytic  System Cleaner  czyści  oraz  chroni
katalizator w autach z silnikiem benzynowym przed zapychaniem sadzą.
Oczyszcza  zawory  oraz  komorę  spalania.  Poprawia  spalanie  paliwa.
Redukuję emisję CO2. Odpowiedni  dla wszystkich silników benzynowych
z katalizatorem.

Nazwa:
LIQUI MOLY CZYSZCZENIE KATALIZATORA 7110 - DO PALIWA 300ML
-  preparat  wystarcza  na  70  litrów  paliwa.  Można  dodać  w  dowolnym
momencie, ponieważ mieszanie odbywa się automatycznie. Efekt utrzymuje
się do 2000 km. Prosty i skuteczny sposób na zapchany katalizator.

LIQUI  MOLY  CZYSZCZENIE  KATALIZATORA  8931  -  SERWISOWY
300ML
- preparat serwisowy do profesjonalnego zastosowania w warsztacie przy
pomocy rozpylacza.

Zapchany  katalizator  może  powodować  nierównomierną  pracę  silnika,
zwiększone  spalanie  paliwa,  szybsze  zużycie  mechaniczne  jednostki
napędowej.  Niedrożny  układ  wydechowy  uniemożliwia  poprawną  pracę
sond lambda co przekłada się na zły skład mieszanki paliwowo-powietrznej
oraz zwiększoną emisję CO2. Dłuższa eksploatacja silnika z takimi objawami
może doprowadzić do wypalenia zaworów a nawet tłoków.

Zastosowanie:

Aby skutecznie udrożnić katalizator należy zastosować środek Liqui Moly Catalytic System Cleaner nr 8931
a następnie wlać do zbiornika paliwa dodatek Liqui Moly Catalytic System Clean nr 7110.
Pierwszy preparat jest dedykowany do zastosowań warsztatowych i aby go zastosować, zawartość opakowania należy
wlać do urządzenia Liqui Moly Easy Clean nr R51 lub w ostateczności zastosować rozpylacz warsztatowy (urządzenia
używane do aplikacji zmywacza do hamulców) np. Liqui Moly nr 3316. Preparat aplikujemy do gardzieli silnika po
rozłączaniu układu dolotowego. Ważne, aby miejsce aplikacji znajdowało się za turbosprężarką i przepływomierzem.
Przed rozpoczęciem dozowania należy uruchomić silnik i utrzymując obroty około 2000/min podawać preparat przez 2-
3 sekundy. Jeżeli silnik nie będzie wykazywał tendencji do gaśnięcia można wydłużyć czas aplikacji. Podczas aplikacji
oczyszczany jest układ dolotowy, komora spalania, denko tłoka i katalizator. Po zakończeniu procedury należy skręcić
elementy układu dolotowego i wlać do paliwa preparat nr 7110 Liqui Moly Catalytic System Clean. Dodatek ten dzięki
oczyszczeniu  i  nasmarowaniu  układu  wtryskowego  zabezpieczy  katalizator  przed  szybkim ponownym zatkaniem.
Kuracja oczyszczająca katalizator jest szczególnie polecana do samochodów eksploatowanych w mieście na krótkich
odcinakach. W tych pojazdach istnieją idealne warunki do przedwczesnego zatkania tego elementu.

Dodatek do paliwa do czyszczenia katalizatora Catalytic System Clean chroni katalizator przed zapychaniem sadzą.



Specjalny  preparat  do  oczyszczania  katalizatora  w  silnikach  benzynowych.  Preparat  można  stosować  zarówno
w  silnikach  wyposażonych  w  układ  wtrysku  bezpośredniego  jak  i  w  starszych  jednostkach  zasilanych  układem
pośrednim. Czyści układ wtryskowy i komorę spalania. Usprawnia spalanie paliwa, co prowadzi do natychmiastowej
i mierzalnej redukcji zanieczyszczeń. Czysty silniki zużywa mniej paliwa i emituje mniej CO2. Zapobiega również korozji
w układzie paliwowym. 

Zapchany katalizator może powodować nierównomierną pracę silnika, zwiększone spalanie paliwa, szybsze zużycie
mechaniczne  jednostki  napędowej.  Niedrożny  układ  wydechowy  uniemożliwia  poprawną  pracę  sond  lambda  co
przekłada się na zły skład mieszanki paliwowo-powietrznej oraz zwiększoną emisję CO2. Dłuższa eksploatacja silnika
z takimi objawami może doprowadzić do wypalenia zaworów a nawet tłoków.

Przetestowany do użytku z turbosprężarkami i katalizatorami.

Dodatek  ten  dzięki  oczyszczeniu  i  nasmarowaniu  układu  wtryskowego  zabezpieczy  katalizator  przed  szybkim
ponownym zatkaniem. Kuracja oczyszczająca katalizator jest szczególnie polecana do samochodów eksploatowanych
w mieście na krótkich odcinakach. To w tych pojazdach istnieją idealne warunki do przedwczesnego zatkania tego
elementu.
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

W tej części naszego sklepu przygotowaliśmy dla Ciebie szeroki wybór produktów firmy Liqui Moly. Ta niemiecka marka
już od 1957 roku dostarcza kierowcom na całym globie płyny eksploatacyjne do samochodów. W naszej  ofercie
znajdziesz m.in. dodatki czyszczące do wielu rodzajów silników, oleje przekładniowe, płukanki oraz dodatki do paliwa.

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

