
XENUM FULL DETOX 1000ml

DODATEK UNIWERSALNY DO BENZYNY I DIESLA Z TECHNOLOGIĄ NEXGEN
Wszyscy znamy znaliśmy produkt FULL DETOX DIESEL który był nazywany małym In&Out.
Był plasowany na drugim miejscu po naszym flagowym produkcie In&Out Cleaner Diesel posiadający technologie Nexgen. Obecnie
XENUM BELGIA zatąpiła Full Detox Diesel 350ml NOWYM jeszcze lepszym produktem w opakowaniu 1L przeznaczonym jednak
zarówno do silników Diesla jak i benzynowych.
Czyli jeden uniwersalny produkt do każdego silnika. Oczywiście posiada również technologie Nexgen.
Jest to produkt który będzie się plasował w schematach zarówno Diesla jak i benzyny na drugim miejscu po In&Out clener Diesel
oraz In&Out cleaner Petrol, przed Ultimax Diesel i Ultimax Petrol.
 
 
ZAAWANSOWANY DODATEK DO PALIWA
Całkowicie wielofunkcyjny dodatek do silników benzynowych i Diesla.Specjalnie opracowany dla wszystkich silników
benzynowych i Diesla włączając w to najnowszą generacje z wysokociśnieniowymi wtryskiwaczami aby:

 Intensywnie czyści paliwowy układ wtryskowy.

 Aktywnie i efektywnie czyścić Diesel Particle Filter (DPF),
Gasoline Particle Filter (GPF) oraz zmienną geometrię w turbo sprężarkach.
PODSTAWOWE KORZYŚCI

 Oszczędność paliwa.

 1 produkt do benzyny I Diesla.



 Bezawaryjne funkcjonowanie DPF/GPF & katalizatorów.

 Gładka praca silnika.

 Przywrócona moc i dynamika.

 Redukcja dymienia i CO2..

 Pomaga przejść przeglądy rejestracyjne.

 Poprawia niezawodność silnika.
WŁAŚCIWOŚCI

Czyści układ wtryskowy i pompy.
Przyspiesza regeneracje  Diesel/Gasoline Particle Filter.
Chroni układ dolotowy I zawór EGR od osadów węglowych.
Utrzymuje turbine i układ wydechowy w czystości.

 
 

ZASTOSOWANIE
Używaj podczas regularnych serwisów lub podczas wystąpienia problemów. Specjaliści XENUM zalecają czyszczenie
DPF/GPF oraz systemu wtryskowego przynajmniej raz do roku. Zalecany do wszystkich silników spalinowych, włączając 
te najnowszej generacji z wysokociśnieniowymi układami wtryskowymi oraz bezpośrednimi wtryskami z EGR, DPF/GPF
i katalizatorami. Może być użyty w ciągnikach siodłowych, traktorach, silnikach samobieżnych oraz samochodach.
Kompatybilny z biopaliwem.
 
 
UŻYCIE
Zapobieganie: Dodaj zawartość opakowania (1L)  do paliwa przed zatankowaniem na max 70l. Powtarzaj co każde
15.000km.
Czyszczenie: Dodaj zawartość opakowania (1L)  do zbiornika zawierającego 30 i max 50l paliwa. Jedź samochodem
kilkakrotnie z dużym obciążeniem  i na wysokich obrotach (>3000 obr) aby rozgrzać układ wydechowy, turbine
i pozostałe systemy.
 

Na zamówienie
Produkt na zamówienie, sprowadzany jest do wybranego sklepu w ciągu 3-5 dni. W przypadku braku towaru u naszego
dostawcy termin może się wydłużyć.



Opis producenta

O marce Xenum z pewnością… nie słyszeliście. Błąd! Trudno w kilku słowach opisać wszystkie produkty, usługi
i narzędzia, które posiadają w ofercie. Dlaczego marką powinny się zainteresować warsztaty? To proste - dzięki kilku
prostym zabiegom możemy usatysfakcjonować naszego klienta usługą, która będzie go kosztowała o wiele, wiele mniej.


