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FUEL SYSTEM CLEAN 
 

Очисник для систем паливоподачі бензинових 

двигунів 

Додаток до бензину 

Використовується в карбюраторних та інжекторних  

двигунах        

   

ЗАСТОСУВАННЯ 

MOTUL FUEL SYSTEM CLEAN розроблений для використання у всіх типах бензинових 
двигунів, карбюраторних чи інжекторних, атмосферних чи з турбонагнітанням, з чи без 
каталітичного нейтралізатора, сумісний з усіма видами бензинів. 
MOTUL FUEL SYSTEM CLEAN ефективно очищує відкладення та лаки з системи паливоподачі 
бензинових двигунів: 

- Видаляє конденсат із системи паливоподачі. 
- Очищує закоксованість в карбюраторах. 
- Очищує форсунки. 
- Знімає забруднення з камери згорання і клапанів. 

MOTUL FUEL SYSTEM CLEAN забезпечує відмінне мащення під час процесу чищення і 
утримує мікрочастинки відкладень у підвішеному стані. 
 
 
ВЛАСТИВОСТІ 
 
Чиста система паливоподачі є основною вимогою для ефективної роботи двигуна. MOTUL 

FUEL SYSTEM CLEAN дозволяє: 

- Очистити карбюратор чи інжектор (задля покращеного розпилення). 

- Запобігає утворенню лаків і відкладень на впускних клапанах і в камерах згоряння. 

- Видаляє конденсат, тим самим зменшуючи окиснення палива. 

Регулярне застосування дозволяє: 

- Оптимізувати продуктивність двигуна. 

- Покращує паливну економічність. 

- Забезпечує довговічність системи паливоподачі і каталітичного нейтралізатора. 

- Зменшує вміст шкідливих речовин у відпрацьованих газах. 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 
Перед заправкою залити безпосередньо в бак один флакон Fuel System Clean. Регулярність 

застосування залежить від умов експлуатації автомобіля (в міському режимі скороченні 

інтервали застосування). Паливна система буде очищена від паливного баку до камери 

згорання. Не перевищувати рекомендованої пропорції. При необхідності повторити процедуру 

очищення. Вміст  флакону розрахований на 60 літрів палива. У випадку великого об’єму 

рекомендується співвідношення 0,50% (200:1). 

При ремонтних роботах можна промивати паливну систему чистим продуктом за допомогою 

спеціального обладнання.  

 
 

http://www.motul.com/
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БЕЗПЕКА 
  
Перед використанням необхідно звіритись з паспортом безпеки та інформацією зазначеною 

на етикетці. 
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