
DPF Cleaner Ultra
Aitab diiselkütuse tahkete osakeste filtri regenereerimist, vähendades tahma väljutuse temperatuuri, 
täiustab KENT Fuel Guard 2-te kütusesüsteemi puhastusvahendina ja tagab pikaajalise kaitse.

T/N Toode S/C Pakend

86669 DPF Cleaner Ultra                  DPF-U 250 ml PVC bottle

Omadused & eelised

• Vähendab tahma väljutuse temperatuuri - aitab diiselkütuse
tahkete osakeste filtri regenereerimist

• DPF Cleaner Ultra vähendab heitkoguseid - ennetab
võimalikke probleeme tulevikus

• Täiustab KENT Fuel Guard 2-te – TÜV testitud ja 
heakskiidetud puhastusvahend / lisand pikaajalise “puhtuse
hoidmiseks” 

• Võitleb sisselaskeventiilidel asuva tuha ladestumisega -
puhta ja võimsa põlemise tarbeks

• Koostatud tõestatud katalüsaatoritehnoloogia abil -
rakendatav kõikidel tavapärastel diislikütuse tahkete
osakeste filtrisüsteemidel

• Sisaldab tsetaanist võimendavat lisaainet - parem
süütekäitumine, aitab parandada külmkäivitust

• igat tüüpi diislikütusele - universaalne ja kasutamisel ohutu

Kasutamine

KENT DPF Cleaner Ultra’t saab kasutada kõikide diiselkütuste ja kõikide diiselmootoritega. Võib kasutada 
ennetava meetmena või ühekordseks kiireks paranduseks diislikütuse tahkete osakeste filtri 
regenereerimistsükli esimeste probleemide korral. Sellele viitab tavaliselt hoiatustuli. KENT DPF Cleaner Ultra 
on lisand diiselmootorile, mis puhastab ja taastab nii diislikütuse tahkete osakeste filtrid kui ka kogu 
kütusesüsteemi.

KENT DPF Cleaner Ultra aitab vältida diislikütuse tahkete osakeste filtri võimalikku tõsist saastumist, mis 
põhjustab kallist väljavahetamist ja võimalikke tagajärgi põletussüsteemi teistele osadele - näiteks 
turbolaadijale. KENT DPF Cleaner Ultra aitab parandada sõiduki tõhusat käitamist. KENT Fuel Guard 2 
lisamine tagab sisselaskeventiili ja pihusti puhastumise ning “puhtana hoidmise”, kontrollib kütusepaagi 
niiskust, vähendab korrosiooni, parandab kütusepumpade ja pihustite määrimist ning abistab suurendatud 
tsetaaniarvuga sujuvamat tööd ja täiustatud külmkäivitust. KENT Fuel Guard 2 aitab vähendada täiendavat 
filtrireostust ja vähendab heitgaase.

Kui diislikütuse tahkete osakeste filter blokeerub täielikult ja mootor ei käivitu, ei lahenda see toode seda 
probleemi. Diislikütuse tahkete osakeste filter tuleb eemaldada ja käsitsi puhastada, kasutades KENT FAP / 
DPF Cleaner’it (toote nr. 86018).

Teatavatel diiselmootoriga sõidukitel (näiteks Peugeot, Citroen, mõned Ford ja Volvo mudelid) on diiselkütuse 
tahkete osakeste filtri regenereerimise hõlbustamiseks pardal olemas spetsiaalne vedelikupaak. KENT DPF 
Cleanerit saab vajadusel lisada nende sõidukite kütusepaaki, kuid seda EI tohiks lisada spetsiaalsesse 
vedelikupaakidesse.



Alus: Süsivesinikupõhine puhastusvahend

Välimus / värvus: Vedelik, pruun

Lõhn: Iseloomulik

Erikaal (20 !"): 0.82 g/l 

pH: Ei kohaldata

Lahjendusaste: Ei kohaldata

Lahustuvus vees: Segunev

Lahustuvus: Enamik orgaanilisi lahusteid 

Leekpunkt: 70 !"
VOC: 740 g/l

Säilivusaeg: 18 kuud 

Tollilõivu kood: 3811 90 00 

Kasutusjuhend

Ennetav hooldus: Üks 250 ml pudel KENT DPF Cleaner Ultra’t töötleb kuni 50 liitrit diislikütust. Enne 
kütusega uuesti täitmist lisage see otse kütusepaaki. Ärge ületage annust. Lisage üks pudel kütusepaagi igal 
teisel täitmisel.
Probleemse diiselkütuse tahkete osakeste filtri töötlemine: Kui mootor on lülitunud “probleemsesse 
režiimi” diislikütuse tahkete osakeste filtri tõttu, mis ei ole normaalsetes tingimustes täielikult 
regenereerunud, võib KENT DPF Cleaner Ultra kasutamine aidata taastada normaalset 
regenereerimisvõimet. Parimate tulemuste saamiseks peaks kütusepaak sisaldama ainult 20–25 liitrit 
diislikütust. Lisage üks pudel kütusepaaki ja laske sõidukil sõita kiirusega 100 km / h umbes 10–20 
kilomeetrit. Jätkake sõiduki kasutamist nagu tavaliselt, kuni kütusepaak on peaaegu tühi, seejärel täitke 
uuesti, lisades veel ühe pudeli KENT DPF Cleaner Ultra. Järgige ennetava hoolduse programmi, et aidata 
vähendada probleemi kordumise võimalust.

Tehniline teave

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 

Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kenteurope.com
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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
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