
Fuel Guard 2 
Edinstveno, zmogljivo in učinkovito čistilo za oskrbo in vzdrževanje sistema za gorivo in 
drugih delov motorja pri bencinskih in dizelskih motorjih. Deluje kot mazivo in zaščita proti 
koroziji. Uporablja se za redno vzdrževanje in / ali kot enkratno "hitro" čiščenje sistema za 
vbrizgavanje goriva.

Koda             Naziv Oznaka Pakiranje 

83970 Fuel Guard 2 FDD2 
83975 Fuel Guard 2 FDD2 5L 
83977 Fuel Guard 2 FDD2 200L 

250 ml plastenka 
5 l pločevinka
200 l sod 

Lastnosti in prednosti 

• Primeren za uporabo z vsemi bencinskimi/dizelskimi motorji
• Varen za katalizatorje in v skladu s HDI, dizelskimi

motorji in filtri trdih delcev - brez reklamacij
• Podmazuje komponente - jim podaljša življenjsko dobo
• Razprši vodo v gorivu - preprečuje korozijo in nastanek

razvoja mikrobov in glivic
• Odstrani trde delce – preprečuje poškodbe delov motorja, s 

tem, ko odstrani umazanijo in trde delce v gorivu
• Vsebuje antioksidante; zmanjšuje kopičenje usedlin,

katrana, itd

Uporaba 

KENT Fuel Guard 2 je bil razvit predvsem kot izdelek za mazanje in čiščenje. Aktivna sestavina v čistilu 
je sposobna učinkovito odstraniti ogljikove ostanke in saje ter jih razpršiti skozi sistem med izgorevanjem. 
Dodani aditivi delujejo kot mazivo, protikorozijska zaščita in zaščita proti obrabi, ter tako omogočajo 
neprekinjeno in nemoteno delovanje motorja. Izboljšani disperzijski sistem odpravlja kontaminacijo goriva 
z vodo, kar preprečuje nastanek korozije in rast mikroorganizmov. Redna uporaba preprečuje nastajanje 
nečistoč in druge kontaminacije v sistemu.
KENT Fuel Guard 2 je izdelek za čiščenje goriva za motorje na bencinsko in dizelsko gorivo ter je združljiv 
z vsemi običajnimi neosvinčenimi bencinskimi gorivi (do vključno E10), z dizelskim gorivom ali biodizlom.
Odstranjuje ostanke (katran, smolo, saje in nečistoče, ki so prisotni v vseh gorivih) iz notranjih 
komponent, medtem, ko deluje tudi kot mazivo na gibljivih komponentah. Poleg tega je dodatek učinkovit 
pri zmanjševanju ravni emisij, ki ga je potrdilo in certificiralo podjetje TÜV THÜRINGEN / Nemčija. 
Izvedeni preizkus izpušnih emisij, v skladu z merili 70/220 / EGS (2003/76 / ES), je pokazal zmanjšanje 
emisij izpušnih plinov  (CO, HC) z uporabo priporočenega odmerka. Poleg tega se izboljša hladni zagon 
in s tem tudi poveča ekonomičnost porabe goriva. Je čistilo na osnovi kemikalij, ki raztopi saje ter ostale 
nečistoče. 



Tehnične informacije 
Čistilo na osnovi ogljikovodikov Osnova:  

Izgled/barva:

Vonj:  
Tekočina/Zelo bledo/rjave barve 

Blago topilo

Specifična teža(20 °C):     0.820 – 0.840 g/ml 
Se ne uporablja pH:  

Redčenje: 

Topnost v vodi:  

Emulgiranje: 

Temp. nanosa:  

Plamenišče:

VOC:  

Rok uporabe:  

Tarifna številka: 

Se ne redči

Emulzibilno

Formira ločeno emulzijo, se loči 10 % od vode 

Ni podatka

Min. 62 °C 

640 g/l 

18 mesecev

3811 9000 90 

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

Navodila za uporabo 

Redno vzdrževanje: Priporočamo dodajanje 1 ml čistila na vsak liter goriva, torej v 50 litrov goriva je 
potrebno dodati 50 ml čistila Fuel Guard 2. Čistilo vedno dodajte v rezervoar pred točenjem goriva. 
Postopek ponovite pri vsakem ponovnem dotakanju goriva.   
Enkratno hitro čiščenje: Priporočamo dodajanje 5 ml čistila Fuel Guard 2 na vsak liter goriva. Za cca 
50 litrov goriva boste potrebovali celotno plastenko 250 ml čistila Fuel Guard 2. Čistilo dodajte v 
rezervoar pred točenjem goriva. Hitro čiščenje ponovite na vsakih 8.000 km. 

Kot aplikacija pri shranjevanju sezonsko rabljenih vozil: Priporočamo dodajanje 250 - 500 ml čistila Fuel 
Guard 2 v 50 litrov goriva (5 - 10 ml na liter). Pred samo shrambo vozila, dodajte čistilo Fuel Guard 2 v 
rezervoar in dotočite gorivo. Za maksimalno zaščito je treba vozilo hraniti z popolnoma napolnjenim 
rezervoarjem za gorivo. Po obdobju skladiščenja lahko motor deluje kot običajno, brez izpraznitve rezervoarja 
za gorivo. Za obdobje skladiščenja, daljše od 6 mesecev, je priporočljivo, da se motor zažene in preveri 
nemoteno izgorevanje starega goriva, pred ponovno uporabo vozila.
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