FUEL SYSTEM CLEAN
Limpeza Sistemas de Alimentação
Motores 4T Gasolina Veículos de Turismo
Todo tipo de injeção e carburadores

APLICAÇÕES
Todos os sistemas de alimentação de motores a 4T de Gasolina. Todo tipo de sistemas de
alimentação clássica por carburador assim como para todos os sistemas de injeção mecânica e
eletrónica, com um ou vários injectores.
PRESTAÇÕES
Especialmente desenhado para remover e tirar:
- Carvão da câmara de combustão
- Borrachas nos carburadores
- Resíduos adesivos das agulhas de injeção
- Condensação no sistema de alimentação.
A sua composição permite proteger os elementos do sistema enquanto limpa a fundo os
resíduos formados pelo normal uso do veículo sob condições severas (combustíveis de
qualidade variável, pó, umidade, etc.).
Depois da operação de limpeza com Motul Fuel System Clean proporcionará:
Melhorar a potência do motor
Funcionamento mais regular
Melhora o rendimento
Reduz o consumo de combustível
Prolonga a vida útil dos componentes
CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO
Directamente para uma lata de SISTEMA DE COMBUSTÍVEL LIMPO no tanque antes do
reabastecimento, periodicamente, em função a utilização (em intervalos encurtar uso urbano).
O sistema de combustível será então completamente limpos, a partir do reservatório a câmara
de combustão. Uma lata de combustivel SYTEM CLEAN é suficiente para a capacidade dos
tanques de até 60 litros. No caso do maior reservatório de capacidade, a proporção de mistura
recomendada é 0,50% (200:1). Não exceda as proporção recomendada. Se for necessário,
proceder a sucessivos tratamentos 2. Tratamento curativo: usar o produto puro por ligares
sobre a adaptação do sistema de combustível com o kit.
CARACTERISTICAS TÉCNICAS
COR
DENSIDADE A 20ºC
PONTO DE INFLAMAÇÃO

VERMELHO
0,772 g/Lt
4 ºC

EMBALAGENS
Caixas de 24 x 0,3l.

A Motul Ibérica, S.A. reserva o direito de modificar as características gerais desta ficha até ao momento em que o cliente formula o seu pedido,
submetido às nossas condições gerais de venda e garantía.
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