
DPF Cleaner Foam 

 
Puhastusvahend diisli tahmafiltritele (DPF). 

Tootekood   Toode              Lühend  Pakend 
 
86547   DPF Cleaner Foam                  DPFF  500ml aerosool & pikendusotsik  

Omadused & kasulikkus 
 
•  Vabastab söe ja tuha osakesed – aitab diisli tahmafiltrite 
puhastamisel  
•  Puhastab ilma DPF filtrit lahti võtmata – lihtne 
kasutada, säästab aega ja raha 
•  Silmapaistev vahutavus – siseneb sügavale filtri 
sisemusse, tugev lahustav ning puhastav toime 
•  Säästlik aerosool – lihtne kasutada, tarvilik on vaid 
üks pudel ühe DPF filtri kohta 
•  Sobib kõikidele levinud DPF süsteemidele - 
universaalne

 

•
 
 Vähendab tahkete osade eraldumist – väiksem 

keskkonnamõju
 

Kasutamine 
 
KENT DPF Cleaner Foam puhastab tugevasti määrdunud diisli tahmafiltri ning taastab filtri omadused, 
vältides seeläbi mootori jõu kadu ning teisi probleeme, mida tekitab määrdunud filter. 
 
Lisaks saab vahtu kasutada ka koheselt kui ilmnevad probleemid diisli tahmafiltriga. Probleemidest annab 
tavaliselt märku hoiatustuli. 
 
Vaht ennetab tahmafiltri tõsist ummistumist, mis toob kaasa väljalaskesüsteemi osade kalli välja vahetamise 
ning kahju teistele detailidele, näiteks turbole. KENT DPF Cleaner Foam parandab auto säästlikust. 
 
Tänu oma lihtsale kasutusviisile, pakub KENT DPF Cleaner Foam odavat alternatiivi DPF-i 
lahti monteerimisele ning puhastamisele kallites töökodades. 
 
N.B.: Lisaks DPF Cleaner Foam tootele, pakub KENT ka DPF Cleanerit (T/N 86162) kütuselisandit, mis aitab 
kaasa tahmafiltri puhastamisele. 
  
 
 



Alus:  Veepõhine puhasti 

Välimus / värv:  Valge vaht 

Lõhn:  Iseloomulik 

Erikaal (20 °C):  1.011 g/ml  

pH (20 °C):  11 

Lahjendus:  Puudub 

Lahustuvus vees:  Täielikult lahustuv 

Töötemperatuur:  10 °C kuni 35 °C 

Leekpunkt:  - 97 °C 
Lenduvad orgaanilised ühendid:  264 g/l 

Säilitusaeg:  30 kuud  

Tollitariifikood:  3402 9010   

Kasutusjuhend 
 
1. Laske mootoril enne toote kasutamist jahtuda. Mootor peab olema külm ning DPF temperatuur alla 40°C  
2. Võtke lahti temperatuuri- või rõhuandur tahmafiltri ülaosas. 
3. Enne kasutamist raputage anumat ning sisestage pikendusotsik nii, et piserdamise suund oleks filtri poole. 
4. Pritsige vaht filtrisse 3 kuni 5 korda 5-minutiliste intervallidega. Kasutage ära kogu purk. 
5. Laske vahul vähemalt 30 minutit imbuda. 
6. Monteerige temperatuuri- või rõhuandur taas kokku. 
7. Käivitage mootor ning laske sellel vabalt töötada. Must vesi koos tahma ning tuhaga tilgub väljalasketoru 
kaudu välja. 
8. Laske mootoril töötada kuni tilkumine lõppeb. 
9. Tehke 20 – 30 minutiline proovisõit suuremal kiirusel (ligikaudu 100 km/h). 

N.B.: Vajadusel lugege ning kustutage veakood. 

Tehniline Informatsioon 

(kaasa arvatud kahjud, mis tulenevad teadmatusest või aspektidest, mille 
ilmnemise võimalikkusest KENT on teadlik) on välja arvatud. See ei 
vähenda KENTi vastutust surma või tervisekahjustuste eest, mis 
kaasnevad teadmatusega. KENT on KENT UÜhendkuningriik) Ltd 
kaubamärk. 
 
Registreeritud kontor:  Amber House,  
Showground Road, Bridgewater, Somerset, United Kingdom TA6 6AJ  
Kõik õigused on kaitstud 

Nõuded ja tingimused 
Ühtegi antud väljaande osa ei tohi taastoota, edastada ega 
säilitada, elektrooniliselt, mehhaaniliselt, ega fotode abil 
kopeerida ilma eelneva KENTi (Ühendkuningriik) Ltd loata. 
Käesolev andmeleht ning selle sisu (informatsioon) kuuluvad 
KENT (Ühendkuningriik) Ltd, või kuuluvad KENTile selle 
litsentsid. Ühtegi litsentsi ei tohi kasutada muul eesmärgil kui 
informatsiooni saamiseks asjasse puutuva toote kohta. Ühegi 
vaimse vara litsentsi kasutamiseks puudub ilma loata õigus. 

Kogu informatsioon võib muutuda ilma ette teatamiseta, ning 
asendada kõik eelnevalt väljastatud andmelehed. Varustatud 
informatsioon on KENTi andmetel tõene, kuid KENT ei ole 
vastutav selle täpsuse ega terviklikkuse eest, samuti vigade ega 
väärkasutamisest tulenevate kahjude eest. Antud teabelehe 
kasutajad peavad ise vastutama selle eest, et informatsioon ja 
tooted vastaksid nende vajadustele, ning mitte tegema oletusi 
varustatud ega puudu oleva informatsiooni põhjalVastutus kadude 
või kahjude eest, mis kaasnevad antud informatsiooni või selle 
kasutamisega  

Ohutuskaardid on saadaval lehel www.kenteurope.com 
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KENT (Ühendkuningriik) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline,  
Fife KY11 8US    Tel : 0800 136925 või  01383 723344 vahemikus 08:30-17:30   
esmaspäev-neljapäev, reedeti 09:00-15:00. Muudel aegadel saatke meile faks 01383  
735829 või Email: kentinfo.uk@kenteurope.com  




