
Diesel One Shot 2 on spetsiaalne ja tõhus lühiajaline

kiirpuhastusvahend diiselmootoritele, et täiendada Fuel Guard 2 

pikaajalist kütusetöötlust

Kasutamine

Uue ELi direktiivi 2007/715 / EÜ tulemuseks on Euro 5 heitmenormid alates 2009. aasta

septembrist. Diesel One Shot 2 on ümber töödeldud lisaaine abil, mis vastab Peugeot 

'DW10 Injector Fouling Testile (CEC F-98-08).

Euro 5 diiselmootoritel nt. Peugeot DW10 (2.0L) on 6 injektoriava läbimõõduga 110 

mikronit. Seetõttu on need mootorid altimad diiselpihustite saastumisele. Autotootjad on 

nüüdseks tunnistanud puhastamisnõuete suurendamise vajadust ja CEC 

(transpordikütuste, määrdeainete ja muude vedelike toimivuskatsete väljatöötamise

koordineeriv Euroopa Ülemkogu) on vastu võtnud Peugeot DW10 testi.

Diesel One Shot 2 sisaldab lisaainet, mis vastab Peugeot 'DW10 Injector Fouling Testile. 

See on kiire puhastusvahend kõikidele kütusevarustus- ja põlemissüsteemide osadele.

See lahustab ja eemaldab kiiresti kütusepaagi, kütusetorude, kütusepumpade ja

põlemiskambrite kahjulikud setted, tõrva, lakid, korrosiooni ja niiskuse, taastades

kadunud silindrite kokkusurumise, kaotatud kütusekulu ja taastades mootori maksimaalse

efektiivsuse.

Diesel One Shot 2 on sõltumatult testitud, et tagada selle ühilduvus tihendite, 

elastomeeride, plastide ja muude mootorsõidukite kütuse- ja põlemissüsteemide

valmistamisel kasutatavate materjalidega ega kahjusta neid. Diesel One Shot 2 ühildub

täielikult Hdi mootorite ja tahkete osakeste filtritega.

Kasutusjuhend

Parimate tulemuste saavutamiseks

lisage kogu pudel kütusepaaki, 

mitte enam kui 15L kütusega.

Ennetava hoolduse tagamiseks

lisage kogu pudel täis kütusepaaki.

Hints & Tips
Maintain the engine and fuel system performance with long term 

treatment using Fuel Guard 2.
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Omadused & eelised

• Spetsiifiline Euro 5 nõuetele vastav lisand

•Koostatud süsiniku ja tuha dispergeeriva lisaaine abil, mis vastab Peugeot “DW10 Injector Fouling Test” nõuetele

• Suurendatud tuhavaba dispergeeriva aine ja detergendi lisandite sisaldus, et tagada süsiniku ja tuha parem eemaldamine ja 

dispersioon

• Suurenenud tsetaani väärtus - parandab külmkäivitust ja vähendab CO, HC ja NOx heitkoguseid

•Madal SAPS kulumis- ja hõõrdumisvastase muutmise pakett - määrib kütusesüsteemi komponente

• Eemaldatud aromaatsed süsivesinikud - Parem tervisele, ohutusele ja keskkonnale avalduv mõju, vähendab NOx heitkoguseid

•Kõrge leekpunkt - ei ole klassifitseeritud tuleohtlikuks

• Sobib kasutamiseks hübriidsõidukites - säilitab / parandab oksüdeerumisstabiilsust (ei vähenda kütust)
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DIESEL ONE SHOT 2

T/N◦: 84595 (S/C: DOS2) – 250 ml 



Part Nº: 34363

Description: Quickfill

Shelf Life: 24 months

Selling Unit: EA

Hazard info: Irritant; Extremely Flammable

VOC: 175g/L

Extrusion of Product: Grey spray

Consistency: Medium viscosity grey spray &

distinctive odour

Coat Depth: Light 50, heavy 100 microns

Tack Free: 10 - 12 mins

Shore A: 98 - 99

Initial Grab: N/A

Bond Strength: N/A

Slump Test: N/A

Wet on Wet: No

Coat Adhesion: Good

Op Temp: +10ºC to +30ºC

Seotud tooted:

Turg
Segmendid

Peamine Sekundaarne

Tervise- ja ohutusalane teave - vt ohutuskaarti

Meie toodete kasutamisel kõige sobivamate isikukaitsevahendite pakkumiseks soovitab KENT enne kasutamist järgida toote pakendil olevaid
juhiseid. Juhised on teie kaitsmiseks ja KENT pakub valikut isikukaitsevahendeid, nagu rõivad, prillid, prillid, näokaitsed ja hingamisaparaadid, 
mis vastavad uusimatele Euroopa õigusaktidele. Kui vajate täiendavat nõu, helistage palun meie tasuta telefoninumbrile ja meil on hea meel teid
aidata. Telefon: 0800 136925

Fuel Guard 2, One Shot (SOS + SOS2)

Tehniline teave

Toote Nº: 84595

Kirjeldus: Diesel One Shot 2 

Säilivusaeg: 18 kuud

Müügiühik: tk

Suurus: 250 ml

Laokood: DOS2

Tollitariifikood: 3811 9000 90 

Ohutuskaart: Olemas

Sisaldus: Pruun vedelik

Kasutamine: Lisand kütusepaaki

Leekpunkt: 65 ◦C

Erikaal: 0.830 g/ml

VOC: 630 g/l

tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või
kahjustuse tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela
ettevõttel KENT (Ühendkuningriigid) Ltd.võtta vastutust rikkest
tuleneva surma või vigastuse eest.

Registreeritud kontor:  Amber House, 
Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid
TA6 6AJ 
Kõik õigused kaitstud.

Tingimused
Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi
elektrooniliselt, mehhaaniliselt ega kopeerimise
teel levitada, edastada ega talletada ilma KENT 
(Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva
nõusolekuta.
Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) 
kuulub nimele KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või
on sellele litsentseeritud. Litsents ei luba teavet
kasutada mingil muul eesmärgil kui toote
teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte
ühtegi vaimse vara õigust.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab
kõik eelmised andmelehed. Arvatakse, et teave on 
õige, ent ettevõtte ei vastuta selle õigsuse, korralikuse, 
lünkade ega selle alusel tehtu ees Käesoleva
andmetelehe kasutajad peaksid oma eesmärgist
lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning
mitte tegema kaasasoleva või puuduva teabe alusel
eeldusi. Teabele tuginemisest või selle kasutamisest
tuleneva kaotuse või kahju eest (sealhulgas

DIESEL ONE SHOT 2

KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, 
Fife KY11 8US   Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaaegadel 08:30-17:30 ja 
reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 735829 või
E-posti aadress: KENTsales.UK@kenteurope.com

mailto:KENTsales.UK@kenteurope.com

