
TURBO & GPF CLEANER
Toode aitab säilitade ja parandada heitgaasi läbivust läbi kogu väljalaskesüsteemi

T/N Toode S/C Pakend

86681 Turbo and GPF Cleaner GPF 250ml pudel

Kasutamine

KENT Turbo ja GPF Cleaner on kütuse lisand, mis on loodud heitgaasi hoidmiseks. Lisandid aitavad 
eemaldada turbolaadija turbiinkorpuses olevaid sademeid, see aitab säilitada muutuva geomeetriaga vaba 
liikumist. Lisand aitab vähendada ja hoida vastuvõetava tahma ja tuha taset pihustites, sisselaskekohtades 
ja tagada väljalaskeklapi puhtuse. Toode aitab mootoril töötada maksimaalse efektiivsusega.

KENT Turbo ja GPF Cleaner aitab vältida bensiini osakeste filtri GPF ummistusi. See vähendab ka tahma 
kogunemist katalüsaatori, GPF ja EGR ventiilides.

Omadused & eelised

• Aitab eemaldada ladestusi turbiini korpuses
• Aitab säilitada muutuva geomeetriaga turbode vaba

liikumist
• Aitab vähendada tahma kogunemist katalüsaatori, 

GPF ja EGR ventiilides
• Aitab vähendada ja hoida pihustites, 

sisselaskekohtades ja ventiilides tahma ja tuha lubatud
taset

• Sobib igat tüüpi bensiinidele, sealhulgas E5 ja E10

Kasutusjuhend

Probleemi korral:
Probleemse sisselaske- ja väljalaskeventiili, turbolaadija, katalüsaatori või GPF’i parandamiseks lisage
umbes 30 liitrile kütusele üks 250ml pudel KENT Turbo ja GPF Cleanerit. Puhastamisefekt
optimeeritakse, kui mootor töötab kiirusel üle 3000 p / min, kuna tahma eemaldamiseks on vaja kuumust. 
Pärast esmast töötlemist viige läbi veel kaks protseduuri. Täieliku puhastusefekti saavutamiseks võib
kuluda mitusada kilomeetrit.

Profülaktika: Üks 250 ml pudel KENT Turbo ja GPF Cleaner töötleb kuni 50 liitrit bensiini. Lisage toode
otse kütusepaaki, enne kütusega uuesti täitmist. Ärge ületage annust! Lisage üks pudel kütusepaaki
maksimaalselt igal teisel täitmisel. Parima effektiivsuse saavutamiseks lisage vähemalt iga 3 või 4 
tankimiskorra tagant. 



Tehniline teave

Alus: Süsivesinikud ja lisandid 

Väljanägemine / värvus: Helekollane 

Lõhn: Lahusti

Erikaal: 0.86 g/ml

pH: Ei kohaldata 

Lahjendusaste: Vastavalt kasutusjuhendile

Lahustuvus vees: Segunev

Kasutamistemp: Eelistatult ~ 10 ° C üle kütuse pilvepunkti

VOC: 630 g/l

Säilivusaeg: 18 kuud

Tollilõivu kood: 3811 90 00

Lisatarvikud: Ei kohaldata

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

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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