
Turbo and GPF Cleaner - GPF čistilo

Turbo and GPF Cleaner je čistilo za bencinske motorje, ki vzdržuje pretok izpušnih plinov skozi 

celoten izpušni krog.

Koda Naziv Oznaka Pakiranje

86681 Turbo and GPF Cleaner        GPF 250 ml plastenka

Uporaba

KENT Turbo and GPF Cleaner je zasnovan dodatek gorivu za vzdrževanje pretokov izpušnih

plinov. Dodatek bo pomagal odstraniti usedline v ohišjih turbin, turbo polnilnika, pomagal bo

ohranjati prosto gibanje spremenljive geometrije. Aditiv pomaga zmanjšati in vzdrževati

sprejemljive ravni saj in pepela na šobah injektorjev, sesalnih območjih in čistosti izpušnih

ventilov, kar pomaga motorju pri delovanju z največjo učinkovitostjo.

KENT Turbo in GPF Cleaner bo pomagal preprečiti zamašitev GPF, filtra za delce bencina. Prav

tako bo zmanjšalo kopičenje saj v katalizatorju, GPF in EGR ventilih.

Značilnosti in prednosti

• Pomaga pri odstranjevanju usedlin v ohišju turbine

• Pomaga ohranjati prosto gibanje turbinskih motorjev 

s spremenljivo geometrijo

• Pomaga zmanjšati kopičenje saj v ventilih 

katalizatorja, GPF in EGR

• Pomaga zmanjšati in vzdrževati sprejemljive ravni 

saj in pepela na šobah injektorjev, sesalnih območjih 

in ventilih

• Primerno za vse vrste bencina, vključno z E5 in E10

Navodila za uporabo

Čiščenje:

Za čiščenje prizadetega sesalnega in izpušnega ventila, turbo polnilnika, katalizatorja ali GPF

dodajte eno 250 ml plastenko KENT Turbo in GPF Cleaner na približno 30 litrov goriva. Učinek

čiščenja bo optimiziran z delovanjem motorja pri več kot 3000 RPM, saj je za odstranitev saj

potrebna toplota. Po prvem postopku izvedite aplikacijo še dva krat. Potrebnih bo več sto

kilometrov za popoln učinek čiščenja.

Preventivno vzdrževanje:

Ena 250 ml plastenka KENT Turbo in GPF Cleaner očisti do 50 litrov bencinskega goriva.

Dodajte neposredno v rezervoar za gorivo pred ponovnim polnjenjem goriva. Ne prekoračite

odmerka. Za optimalno vzdrževanje dodajte eno plastenko na vsak 3. ali 4. rezervoar goriva.



Tehnične informacije

Osnova: Ogljikovodik in dodatki

Videz/barva: Svetlo rumena

Vonj: Topilo

Specifična teža: 0,86 g/ml

pH: Ni podatka

Razmerje redčenja: Po navodilih

Topnost v vodi: Se meša

VOC: 630 g/l

Rok uporabe: 18 mesecev

Tarifna številka: 3811 90 00

Dodatki: Niso potrebni

Splošne 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.

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica

Tel: 01 519 33 33, 041 402 169

www.at-team.si e-mail: info@at-team.si

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika


