
TEC2000 FUEL INJECTOR CLEANER 375ML
WTRYSKIWACZE



Jak działa

Oczyszcza wtryskiwacze i dysze wtryskiwaczy, poprawiając rozpylanie (atomizację) oraz wielkość i kształt strumienia
wtryskiwanego paliwa. Produkt ten w znaczący sposób poprawia sprawność dozowania paliwa. Regularne używanie
preparatu (2 lub więcej razy w roku) TEC-2000 Fuel Injection Cleaner pozwala zredukować lub wykluczyć zbieranie się
wilgoci wokół wtryskiwaczy, zapewnia czystość w cylindrach oraz zapobiega częściowemu blokowaniu wtryskiwaczy.
Dodatkowo TEC-2000 Fuel Injection Cleaner redukuje zużycie cylindrów oraz niweluje zbierania się osadów
w katalizatorze. Często eliminuje charakterystyczny zapach zgniłych jaj pochodzący z osadów na katalizatorze. Produkt
może być stosowany również w układach zasilanych przez gaźnik.
 



Co to jest
TEC-2000 Fuel Injection Cleaner jest wielofunkcyjnym, wieloskładnikowym preparatem przeznaczonym do czyszczenia
wtryskiwaczy w silnikach benzynowych. Preparat został wielokrotnie sprawdzony na przestrzeni ostatnich 10 lat,
niemniej jest ciągle doskonalony i rozwijany. Technologia składników jest zapożyczona z laboratoriów w Stanach
Zjednoczonych. Oferowany produkt, jest jednym z najdoskonalszych rozwiązań w swojej klasie na rynku. Co ważne
produkt nie prowadzi do degradacji lub uszkodzeń w układach wydechowych zaopatrzonych w katalityczne dopalacze
spalin.
 

Jak stosować
W przypadku nieprawidłowej pracy silnika, gdy podejrzewa się zanieczyszczenie wtryskiwaczy, czy to poprzez
nagromadzenie nagarów czy wilgoci, należy użyć TEC-2000 Fuel Injection Cleaner. Najlepiej podawać TEC-2000 Fuel
Injector Cleaner bezpośrednio do listwy wtryskiwaczy przy pomocy specjalistycznego narzędzia Flo-tec lub
uniwersalnych urządzeń, dostępnych na rynku. Z reguły aparat to dwa elastyczne przewody o przekroju ok 8 mm
i długości ok 1,5 m.
Procedura polega na:

Odłączeniu przewodów paliwowych zasilający i powrotnych od listwy
W miejsce fabrycznych przewodów wpinamy przewody serwisowe Flo-tec a ich wolne końce umieszczamy
w puszcze z preparatem TEC-2000 Fuel Injection Cleaner
Włączyć silnik, od tej chwili silnik pracuje na TEC-2000 FIC, jedna puszka tj. 375 ml wystarcza na ok 20 minut
pracy.
W momencie gdy puszka jest już pusta należy wyłączyć silnik
Odpiąć przewody serwisowe
Wpiąć przewody fabryczne

Operacja czyszczenia zajmuje około 20 minut. W wyniku przeprowadzonej operacji, wielkości przepływów
przez wtryskiwacze znacząco poprawią się i powinny być zbliżone do tych z powyższej tabeli. Zaleca się aby na
instalacji czyszczącej był zainstalowany filtr paliwowy pomiędzy puszką z preparatem a szyną wtryskową. Operacja
czyszczenia trwa aż do wykorzystania całości preparatu z pojemnika.
W asortymencie
Sklep nr 1 Praga Sklep nr 5 Wawer
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-wawer

