
DIESEL SYSTEM 
CLEAN 
Почистваща добавка за дизелови двигатели 

Добавя се към дизеловото гориво 

УПОТРЕБА 

MOTUL DIESEL SYSTEM CLEAN е разработена за използване върху всички видове дизелови 
двигатели с директно или индиректно впръскване, с атмосферно зареждане или турбо, с или без 
каталитичен конвертор. MOTUL DIESEL SYSTEM CLEAN ефективно почиства мръсотия и запушвания 
в цялата дизелова система: 

 Кондензация в горивната система 

 Налепи в инжекционната помпа 

 Задръствания в инжекторната дюза 

 Замърсявания в горивната камера и всукателния клапан 

MOTUL DIESEL SYSTEM CLEAN осигурява перфектно смазване по време на почистване и 
предотвратява наслояването на премахнатите микрочастци. Също така, предпазва дизеловото 
гориво от окисляване и микроогранизми. 
 

   ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

   Почистването на горивните системи е много важно условие за ефективната работа на двигателя. 
    MOTUL DIESEL SYSTEM CLEAN позволява: 

 Почистването на помпата и инжекторите (за по-добра атомизация на дизеловото гориво) 
 Да се предотврати образуването на отлагания във всмукателните клапани и в горивните камери 
 Да се разпръсне кондензираната вода, за да се избегне окисляване на горивната система 

    
    Редовната употреба ще осигури: 

 По-лесно запалване при ниски температури 
 Пестене на гориво 
 Оптимална работа на двигателя 
 По-дълъг живот на горивната система и катилитичния конвертор 
 Отделяне на по-малко количество вредни емисии (дим и частици) 

 
 
    ПРЕПОРЪКИ 

 
   Излейте една опаковка DIESEL SYSTEM CLEAN директно в резервоара преди зареждане с гориво, 
   редовно, в зависимост от употребата (с по-къси интервали при каране в градски условия). Горивната 
   система ще е напълно почистена -  от резервоара до горивната камера. Една опаковка е достатъчна 
   за резервоари с вместимост до 60L. За резервоари с по-голям капацитет препоръчаното  
   съотношение е 0.50% (200:1). Не надхвърляйте препоръчаната пропорция. Ако е нужно, почистете 
   втори път. 
   Лечебна обработка: използвайте продукта чист чрез включване на горивната система с комплекта за 
   адаптация. 

  

 

 



ФИЗИКО-ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 

Цвят                                                                                            Жълт 
Плътност при 20°C                  NF T 60 101        0.824 
Точка на възпламеняване                 NF T 60 118        40°C 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ние си запазваме правото да променяме общите характеристики на нашите продукти, за да предложим на нашите клиенти най-новите технически 
постижения.Продуктовите спецификации са окончателни за поръчката, която е предмет на нашите общи условия за продажба и гаранция. Произведено във 
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