
 

 

 
 
DRUH POUŽITÍ 

GDI CLEAN 
Produkt určený k čištění benzinového systému s 
přímým vstřikováním 
Aditivum do benzínu 
Pro automobilové motory se systémem přímého 
vstřikování 

 

MOTUL GDI CLEAN byl navržen pro všechny benzinové motory s přímým vysokotlakým vstřikováním 
paliva, atmosferické nebo přeplňované, s katalyzátorem výfukových plynů, s filtrem pevných částic GPF 
i bez něj, používající jakékoli druhy benzínu. 
MOTUL GDI CLEAN zajišťuje perfektní mazání v průběhu procesu čištění a zabraňuje usazování 
mikročástic. Tento produkt je určen speciálně pro motory GDI k čistění sacích ventilů a vysokotlakých 
vstřikovacích trysek. 
Byl speciálně vyvinut k odstraňování úsad a povlaků na sacích a výfukových ventilech, vstřikovacích 
tryskách, hlavách pístů a kroužcích a celého systému vstřikování paliva u motorů GDI bez nutnosti 
demontáže. 

 
 

CHARAKTERISTIKA 
 

Čistý palivový vstřikovací systém je nezbytným předpokladem pro účinné fungování a bezvadný 
provoz motoru. MOTUL GDI CLEAN umožňuje: 

• čištění vstřikovacího systému (pro lepší vstřikování a rozprašování paliva), 
• předcházet tvorbě úsad a nánosů v sacích ventilech a spalovací komoře, 
• odstranit znečištění v celém vysokotlakém systému přímého vstřikování paliva. 

 
Při pravidelném použití produktu MOTUL GDI CLEAN lze zajistit: 

• maximální výkonnost motoru, 
• úsporu paliva, 
• prodlouženou životnost systému vstřikování paliva, 
• snížení emisí škodlivin ve výfukových plynech. 

 
 

DOPORUČENÍ 
 

Před dotankováním vždy pravidelně nalijte jednu plechovku produktu MOTUL GDI CLEAN přímo do 
nádrže; frekvence záleží na typu použití (krátké intervaly volte při používání vozidla ve městě). Palivový 
vstřikovací systém pak bude zcela čistý, zejména ventily, vstřikovací trysky a spalovací komory. 
Obsah jedné plechovky produktu MOTUL GDI CLEAN je dostatečný pro nádrž o kapacitě 70 litrů. V 
případě nádrže o větší kapacitě je doporučovaný poměr míchání 0,50 % (200:1). Doporučovaný poměr 
byste neměli překročit. V případě potřeby proveďte toto ošetření dvakrát po sobě. 
Použití: použijte neředěný produkt a pomocí adaptačního nástavce jej vlijte přímo do palivového 
systému a doplňte palivo. 

 
 

BEZPEČNOST 

Viz bezpečnostní list a informace uvedené na štítku výrobku. 
 
 
 

Vyhrazujeme si právo změny obecné charakteristiky našich produktů, abychom mohli našim zákazníkům nabízet výrobky v souladu s 
nejnovějším vývojem techniky. Specifikace výrobku není definitivní. Pro objednávání platí naše všeobecné prodejní a záruční podmínky. 
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