Benzine Injector Cleaner PIC
Nulon benzine Injector Cleaner (PIC) is het resultaat van
uitgebreid onderzoek naar de brandstof eisen van moderne
benzine motoren, zeker deze welke actief zijn op loodvrije
brandstoffen.
Brandstof injectoren leveren gecontroleerde brandstof
toevoer aan de verbrandingskamer wat resulteert in
optimale motor prestaties en brandstof efficiëntie. Lage
kwaliteit brandstof en stop start rijden veroorzaken aanslag
op brandstof injectoren die van negatieve invloed zijn op het
brandstof sproeipatroon en leiden tot slechte prestaties van
het voertuig.
Constant stop start rijden is de oorzaak van onverbrande
brandstof binnen in de motor en dit resulteert in opbouw van
koolstof aanslag in de verbrandingskamer. Dit leidt tot
verhoogde
compressieverhouding, veroorzaakt door
problemen in verband met het gebruik van lage octaan
brandstoffen. De motor draait niet optimaal en met verhoogd
brandstofverbruik. Koolstof aanslag word opgebouwd op de
injectoren en inlaatkleppen hierdoor ontstaat slechte
brandstof verstuiving, wat leidt tot startproblemen, slecht
draaiende motor en extra kosten voor de automobilist.
Grote oliemaatschappijen en chemische bedrijven die met
de industrie gekoppeld zijn werden gedwongen om
additieven te produceren van het detergent type voor
loodvrije brandstoffen om bovengenoemde problemen te
beperken. Deze producten worden nu toegevoegd aan
brandstoffen, maar helaas, op een minimumniveau voor de
extra kosten, en omdat de oliemaatschappijen kundig een
lucratieve after-market verkoop van dergelijke additieven
hebben opgewekt door zorgvuldig de toegevoegde
hoeveelheid te minimaliseren aan de benzine die we aan de
pomp kopen. Vervolgens adverteren ze de nood voor het
gebruik van dergelijke additieven om probleemloos rijden te
verzekeren. Niettegenstaande veel van deze additieven op
de markt beschikbaar zijn, heeft Nulon de tijd genomen om
zorgvuldig de eisen van zowel de motor als de consument
te evalueren om maximale beschermingsniveau te bieden
tegen minimale kosten.
Nulon benzine Injector Cleaner is een krachtige chemische
Cleaner die snel helpt bij het reinigen van uw brandstof
injectie of carburator systeem. Nulon helpt om moeilijk
starten, ruw draaien, slecht optrekken en slechte prestaties
te elimineren. Wanneer gebruikt volgens de aanwijzingen,
zal Nulon benzine Injector Cleaner zorgen voor optimale
efficiëntie tegen minimale kosten.
Nulon benzine Injector Cleaner is veilig om te gebruiken in
alle ongelode benzine.

Voordelen:
•Reinigt brandstof injectoren & carburators in één tankbeurt

•Reinigt inlaat klep aanslag om gemakkelijker te starten
•Veilig voor katalysatoren & zuurstofsensoren
•Herstelt brandstofverbruik
•Verbetert prestaties & versnelling
•Vermindert milieu gevaarlijke emissies
•Een 300 ml fles behandelt 150 liter benzine
Gebruiksaanwijzing:
Voor normaal reinigen – Voeg 100ml per 50 liter brandstof,
vooraleer te vullen. Als het systeem zeer vies of vuil is,
verdubbeling van de dosis zorgt voor een sneller
schoonmaak resultaat, indien nodig.
Gebruik om het systeem schoon te houden om de 2500 km.
Opmerking: Overmatige behandeling zal niet leiden tot
schade.
Veiligheidsvoorschriften:
Vermijd contact met ogen of huid. NIET INSLIKKEN. Buiten
bereik van kinderen houden. Brandbaar. Verwijderd houden
van warmtebronnen of open vlam. Damp niet inademen.
Handen grondig wassen na gebruik. Verpakking mag niet
gebruikt worden om voedsel te bevatten.
Eerste hulp:
Voor advies, contact opnemen met het Antigif Centrum
(telefoon 070 24 52 45) of www.poisoncentre.be of een arts
(tegelijk). Bij inslikken niet laten braken.
Indien in de ogen, oogleden uit elkaar houden en
voortdurend het oog spoelen met stromend water. Geval
van contact met de huid, spoel met stromend water.
Verpakking:
Art nr: PIC
Art.nr: PIC20

23140 300 ml fles (6 per karton)
23142 20 liter drum

