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CARBU CLEAN 
 

            

         Limpeza Activo para Carburadores 
                                                     Spray - Aerosol 

 
 

 
 
 
APLICAÇÕES 
 
Limpeza de carburadores especialmente desenvolvido para eliminar todo tipo de 
depósitos produto da destilação da gasolina: borrachas, vernizes. 
Limpa energicamente os depósitos sobre as borboletas, chiclers, cubas, bóias, 
agulhas, venturi, ....., etc. 
 
PRESTAÇÕES 
 
Dissolve rapidamente e sem danificar os mecanismos, deixando-os livres de 
depósitos, vernizes e borrachas. Estabiliza o regime de ralentí e melhora a resposta 
do motor. Favorece a redução de consumo de carburante, diminui a emissão de 
contaminantes. 
 
CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO 
 
Agitar Carbu Clean antes de seu emprego. 
Carburador ou corpo de injectores montados: 
Com o motor parado, desmontar o filtro de ar, pulverizar Carbu Clean pelo colector 
de admissão e deixar repousar 10 minutos. 
Repetir a operação com o motor em marcha, pulverizando sobre os chiclers, 
borboletas, etc. 
Com o carburador ou corpo de injectores desmontados: 
Pulverizar com Carbu Clean de perto projectando sobre as superfícies a limpar. 
Deixar repousar, e insistir naquelas zonas mais rebeldes. Limpar com um pano limpo 
e seco. 
Para os motores de 4 tempos, é aconselhável complementar com Motul Fuel System 
Clean. 
 
SEGURANÇA 
 
Para informação relativa à manipulação e tratamento do produto, consultar a Ficha 
de Dados de Segurança de Carbu Clean e com os dados que aparecem sobre a 
embalagem. 
 
FORMATO 
 

Spray Aerossol 400 CC. 
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