
Injector Release Agent
KENT Injector Release Agent omogoča odstranitev injektorjev iz dizelskih motorjev. 

Koda Naziv Oznaka Pakiranje

86313 Injector Release Agent KIRA 500 ml razpršilo ter 20 cm nastavek

Lastnosti in prednosti

• Hitro delujoče sredstvo za odstranitev injektorjev - prihrani
čas in stroške

• Zelo počasno izhlapevanje topila - zagotavlja intenzivno
penetracijo

• Vsebuje aktivne delce PTFE - pomaga pri demontaži
sestavni delov

• Zamrzne material do -30°C - hitrejše delovanje
• Nanos z 20 cm nastavkom - enostaven nanos
• Ne vsebuje kislin in silikonov - varno za uporabo v

delavnicah

Uporaba

KENT Injector Release Agent odstranjuje usedline ogljika in ostanke olja ter tako omogoča odstranjevanje 
injektorjev iz dizelskih motorjev. Posebna formula aktivnih snovi povzroči ohladitev površine do -30°C. 
Izjemno hlajenje povzroča, da na tesnilnem obroču injektorja nastanejo mikro razpoke ter aktivnemu 
sredstvu, ki vsebuje zelo počasne sestavine topila za izhlapevanje, omogoči hitrejši in globlji prodor. 
Obstoječa rja, vlaga in ostale usedline se bodo infiltrirale zaradi posebnih dodatkov. Delci PTFE 
zagotavljajo dobro drsenje in olajšajo odstranitev injektorja. KENT Injector Release Agent se lahko 
uporablja tudi za odstranjevanje vžigalnih svečk.

Navodila za uporabo

1. Pred uporabo pločevinko dobro pretresite.
2. Mehansko odstranite grobo površinsko umazanijo, nato pa napršite KENT Injector Release

Agent na površino in pustite namakati približno 30 - 45 minut.
3. Po potrebi postopek ponovite in odstranite umazanijo s pomočjo stisnjenega zraka ali krpe.
4. Odstranite sestavne dele z ustreznim orodjem.



Tehnične informacije

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, ShowgroundRoad, 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

Osnova: 
Oblika: 

Barva:

Rok uporabe:

Tarifna številka: 

VOC: 

PTFE / ogljikovodik

Tekočina

Brezbarvna, rahlo motna

36 mesecev

3403 19 90

568 g/l

0.8 g/l

1500  – 1600 N 

PTFE kot dodatek proti trenju; dodatek za odstranjevanje sestavnih delov

Do 150 OC

Specifična teža:

Test obremenitve (4 krogle): 

Dodatki / zgoščevalec: 

Temperaturna odpornost: 

Konstantna: 

Začasna: Do 250 OC

mailto:kentinfo.uk@kenteurope.com



