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Co to jest?
 Jest to wielofunkcyjny dodatek do paliwa, do silników wysokoprężnych (Diesel System Cleaner) oraz benzynowych (Fuel System
Cleaner).
 Nie zawiera metali.
 Składniki aktywne zawarte w preparacie pomogą zwiększyć żywotność pompy paliwa oraz zmniejszają skutki złej smarności paliw
o niskiej zawartości siarki.
 Skład i właściwości smarne zmniejszają zużycie tłoków, pierścieni oraz wtryskiwaczy.
 Preparat zawiera silne rozpuszczalniki oraz środki czyszczące dysze wtryskiwaczy, co z kolei wpływa na poprawę procesu spalania.



Efektem jest drastyczna redukcja charakterystycznych czarny spalin (w dieslach) i zużycia paliwa.
 

 
Jak działa?

Preparat wiąże wodę i pozwala pozbyć się jej z całego systemu paliwowego pojazdu.
Dzięki zastosowaniu preparatu instalacja zasilająca, przewody paliwowe, filtr oraz zbiornik paliwa zostaną „osuszone” ze
znajdującej się tam wody.
Przeprowadzone testy in-vitro oraz w normalnej pracy pokazują, że stosowanie TEC-2000 dają natychmiastowe zmniejszenie
emisji spalin aż do 60% oraz wzrost mocy o 10%.
Testy były przeprowadzone w niezależnych laboratoriach Ministerstwa Transportu (MOT ) Wielkiej Brytanii. 
Regularne stosowanie daje wymierne oszczędności w zużyciu paliwa od 4% do 8%. Wynik poprawia się gdy TEC-2000 System
Cleaner stosowany jest w połączeniu z TEC-2000 Engine Flush.

 Jak stosować
TEC-2000 Fuel System Cleaner oraz TEC-2000 Diesel System Cleaner stosuje się wlewając zawartość puszki do zbiornika paliwa.
Zaleca się żeby zbiornik był pełny.
Operację należy powtórzyć dwa razy w roku.
Pojazd może działać na czystym, nierozcieńczonym produkcie.

 
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

Firma TEC 2000 powstała w 1994 roku, założona przez osoby zajmujące się przygotowaniami paliw i smarów
dla przemysłu motoryzacyjnego. Zdobyte doświadczenie, wiedza o materiałach i surowcach petrochemicznych
w powiązaniu z pasją, pozwoliło stworzyć serię wyjątkowych preparatów. Istotą produktów, jest to, że wykorzystują one
zaawansowane formuły z rynku petrochemicznego, które w żaden sposób nie szkodzą silnikowi. Wszystkie preparaty
mają za zadanie poprawę parametrów pracy silnika, poprzez wyeliminowanie z niego czynników erozyjnych, takich
które powodują: gromadzenie się osadów, nagarów, zanieczyszczeń zmniejszających kompresję lub odkładanie się
wody.

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

