
Diesel One Shot 2 

Čistilna sredstva 

Dodatek k dizelskemu gorivu Diesel One Shot 2 je posebno in učinkovito, hitro delujoče čistilo za 
dizelske motorje, za dopolnitev dolgoročnega čiščenja goriva z dodatkom za gorivo Fuel Guard 2.

Koda: 84595 – DOS 2 -  250 ml

Uporaba 

Nova Evropska direktiva 2007/715/EC je s septembrom 2009 uvedla nove 
spremembe pri standardih emisij Euro 5. Diesel One Shot 2 je bil preoblikovan z 
pomočjo dodatkov, da izpolnuje zahteve testa Peugeot DW10 Injector Fouling Test. 
(CEC F-98-08). 
Euro 5 motor npr. Peugeot DW10 2.0L Diesel ima 6 injektorskih šob premera 110 
mikronov. Kot rezultat so ti motorji bolj podvrženi k težavam z dizelskim injektorjem. 
Proizvajalci so priznali potrebo po povečanem čiščenju in test Peugeot DW10 je bil 
spejet s strani CEC (The Co-ordinating European Council for the development of 
performance tests for transportation fuels, lubricants and other fluids). 

Diesel One Shot 2 vsebuje aditive, ki so priznani s testom Peugeot DW10 Injector 
Fouling Test.  Diesel One Shot 2 je hitro čistilo za vse vrste dizelskega goriva in sisteme 
izgorevanja. 
Hitro raztopi in odstrani nečistoče, saje, korozijo, vlago iz notranjosti posode za gorivo, 
cevi, črpalke, izgorevalne komore in tako povrne cilindrično kompresijo, zmanjša 
porabo goriva in povrne motorju maksimalno učinkovitost.

Dodatek k gorivu Diesel One Shot 2 je bil testiran s strani neodvisne organizacije, kjer 
je bilo dokazano, da ne poškoduje tesnil, elastomerov, plastičnih mas in drugih 
materialov, ki se uporabljajo pri proizvodnji izpušnih sistemov. Diesel One Shot 2 je 
popolnoma kompatibilen z Hdi motorji in filtri trdnih delcev.  

Navodila za uporabo 

Za optimalne rezultate vlijte eno 
plastenko 250 ml čistila Diesel 
One Shot 2 v rezervoar, ki ne 
vsebuje več kot 15 litrov goriva. 
Zaženite motor, dokler se 
rezervoar z gorivom ne izprazne. 

Za hitro čiščenje ventilov in 
injektorja vlijte eno plastenko 250 
ml čistila v rezevoar, ki ne vsebuje 
več kot 15 litrov goriva. Zaženite 
motor, dokler se rezervoar z 
gorivom ne izprazne. Za 
preventivno vzdrževanje 
vlijte eno plastenko čistila v polni 
rezevoar.

Kot rutinsko, preventivno 
vzdrževanje uporabljajte dodatek 
k gorivu Fuel Guard 2. 

Lastnosti in prednosti 

• Vsebuje dodatke za izgorevanje saj in ogljikovodikov ter s tem izpolnjuje zahteve testa Peugeot DW10 - zamašitev šob za
vbrizgavanje goriva

• Vsebuje povečano količino detergentov ter dodatkov za izgorevanje – izboljša stopnjo izgorevanja saj in ogljikovodikov ter disperzijo
• Poveča cetansko vrednost goriva – izboljša vžig in zmanjšuje Nox emisije, Co, HC
• Zmanjšuje obrabo in trenje – podmazuje komponente sistema za gorivo
• Odstranjuje aromatske ogljikovodike – okolju prijazen, zmanjšuje izpušne emisije
• Ima visoko plamenišče – ni razvrščen kot vnetljiva snov



Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica 
Tel: 01 519 33 33
www.at-team.si e-mail: info@at-team.si

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, 
Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na 
katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene 
informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali 
popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi 
podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse 
pravice pridržane.

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika 

Tehnične informacije 

Koda:

Naziv: 

Rok uporabe: 

Prodajna enota: 

Pakiranje: 

Oznaka:

Tarifna številka: 

Varnostni list: 

Oblika: 

Nanos: 

Plamenišče: 

Specifična teža: 

VOC: 

84595 

Diesel One Shot 2 

18 mesecev

Posamezna

250 ml 

DOSII 

3811 9000 90  

Da

Rjava tekočina 

Dodajte v posodo za gorivo 

65OC 

0.830 g/ml

630 g/l 
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