
FAP/DPF Cleaner
Turbo FAP/DPF puhastusvahend puhastab määrdunud tahkete osakeste filtrid ja kõrvaldab põlemisjäägid

Toote nr. Toode Pakend

85956 FAD/DPF Cleaner 1,5 L 

Kasutamine

Turbo FAP/DPF Cleaner on enneolematu puhastussüsteem, mis on loodud turbomootoritele, 
katalüüsmuunduritele ja osakeste filtritele, ilma demonteerimata. Selle kõrgelt kontsentreeritud koostis, mis
põhineb aktiivsetel ainetel, kõrvaldab tahma, mis põhjustab muutuva geomeetriaga turbo ummistumist ning
katalüüsmuundurite ja osakeste filtrite ummistumist.
Turbo FAP/DPF Cleaner ühildub kõigi diiselmootoritega, eriti nendega, millel on Common-Rail süsteem või
ühikpihustid (TDI).

Omadused & eelised

• Valmistatud heitgaaside puhastamiseks pärast
heitgaaside töötlemist (katalüsaatorid, tahkete osakeste
filtrid, NOx püüdurid)

• Eemaldab katlakivi ja puhastab turbo muutuva
geomeetria ilma lahti võtmata

• Suurendab mootori efektiivsust tänu paremale
heitgaaside voolule

• Vähendab kasvuhoonegaaside heitkoguseid (CO2, NOx
ja osakesed)

• Hõlbustab tahkete osakeste filtrite regenereerimist
• Vähendab kütusekulu
• Pikendab katalüsaatori ja tahkete osakeste filtrite eluiga

Kasutusjuhend

• Lisage Turbo FAP/DPF Cleaner VÄHEMALT 25L ja maksimaalselt 45L kütusepaaki
• Süsteemi puhastamiseks hoidke puhastusprotsessi ajal mootoril üle 3500 p/min
• NÕUANNE: parima tulemuse saavutamiseks läbige (võimaluse korral) kiirteel 60 km ja hoidke mootori

pöördeid üle 3500 p/min.



Tehniline teave

Toote nr.: 85956

Säilivusaeg: 36 kuud

Müügiühik: Tükk

Laokood: TEC

Tollitariifikood: 3811 90 00

Konsistents: Tume-kollane vedelik

Rakendus: Lisage kütusepaaki

Lõhn: Iseloomulik

Leekpunkt: 75°C

VOC: 920 g/l

REV: 06/03/2023

Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kevamer.ee

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

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

