
DPF Cleaner
Večnamenski dodatek k gorivu, ki je proizveden, da pomaga pri regeneraciji in čiščenju filtra trdih 
delcev, obenem pa očisti vse nečistoče iz sistema. 

Koda         Naziv Oznaka Pakiranje

86162 DPF Cleaner DPF 250 250 ml plastenka

Lastnosti in prednosti

• Omogoča regeneracijo pri nižji temperaturi in v
krajšem času

• Odstrani saje na ventilih in injektorjih - očisti celoten izpušni
sistem

• Formuliran na osnovi tehnologije, ki je primerna za vse vrste
dizelskih vozil

• Vsebuje aditiv za povečanje cetanske vrednosti - izboljša
vžig, zmanjša emisije izpušnih plinov

• Za vse vrste dizelskih goriv - univerzalen in varen za
uporabo, zmanjša zalogo

Uporaba

Dodatek k gorivu KENT DPF se lahko uporablja z vsemi vrstami dizelskih goriv ter pri vseh dizelskih 
motorjih. Lahko se uporablja kot preventivno sredstvo ali kot rešitev pri prvih znakih težav z 
regeneracijo oz. težav z filtrom trdnih delcev. To običajno nakaže osvetlitev opozorilne lučke. 

 Izdelek bo preprečil morebitno resno okvaro filtra trdnih delcev, ki lahko vodi v drago zamenjavo le tega, 
oz. preprečil morebitne okvare v celotnem sistemu izgorevanja npr. turbopolnilniku. Čistilo KENT DPF 
Cleaner bo pripomoglo k večji učinkovitosti delovanja vozila.

V primeru, da je filter trdnih delcev popolnoma blokiran, dodatek DPF Cleaner ne bo učinkovito opraviti 
svojega dela. V tem primeru je potrebno filter razstaviti in ga ročno očistiti z pomočjo čistilne pene KENT 
FAP/DPF Cleaner (86018). 

Določena vozila z dizelskim pogonom (kot npr. Peugeot, Citroen, Ford in Volvo) imajo posebne 
notranje rezervoarje, kjer se dodaja čistilo za DPF filtre. Dodatek KENT DPF Cleaner se lahko uporabi 
kot dodatek, ko je to potrebno, vendar se NE SME dodati v poseben notranji rezervoar za DPF čistilo. 



Čistilo na osnovi ogljikovodikovOsnova: 

Izgled/barva:

Vonj:
Tekočina, rjava 

Podoben topilu

Specifična teža (20 °C):    0.82 g/l 

pH: Ni podatka

Se ne meša

Se ne topi

Ni podatka

70 °C

765 g/l

18 mesecev 

Razmerje mešanja: 

Topnost v vodi: 

Temp. nanosa: 

Plamenišče:

VOC: 

Rok uporabe: 

Tarifna številka: 3811 9000 90

Navodila za uporabo

Preventivno vzdrževanje: Ena 250 ml plastenka čistila KENT DPF Cleaner bo zadostovala za 50 litrov 
dizelskega goriva. Nalijte v rezervoar za gorivo pred samim polnjenjem goriva. Ne prekoračite odmerka. 
Eno plastenko čistila dodajte gorivu vsako drugo polnjenje rezevroarja.

Čiščenje filtra trdnih delcev, ko se pojavijo težave: Ko so se že začele težave zaradi umazanega filtra 
trdnih delcev, bo čistilo DPF Cleaner lahko pomagalo pri običajni regeneraciji. Za najboljše rezultate naj 
rezevoar vsebuje le 10 - 15 litrov dizelskega goriva. Dodajte eno plastenko čistila in vozite vozilo približno 
10 - 20 kilometrov pri hitrosti 100 km/h. Vozilo vozite normalno, dokler se rezevoar za gorivo skoraj ne 
izprazni. Dodajte novo plastenko čistila KENT DPF Cleaner in sledite programu preventivnega 
vzdrževanja, ki bo pomagal zmanjšati možnosti ponovitve težav. 

Tehnične informacije

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

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




