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Diesel Additiv er et rense- og plejemiddel til alle moderne diesel- 
motorer. Produktet kan effektivt afhjælpe startproblemer og reducere 
koks- og sodaflejringer. Ophobning af kondensvand og tæring  
i brændstofsystem kan undgås. Ved regelmæssig brug opnås 
bedre kompression, nedsat dieselforbrug, bedre motoreffekt, øget 
levetid på motor og renere miljø.

Brugsanvisning 
Diesel Additiv omrystes før brug. Påfyldes direkte i brændstoftanken 
før tankning.
OBS! Diesel Additiv indeholder specielle rensemidler, som fjerner 
urenheder i motor og brændstofsystem. Hvis der er mange uren- 
heder i brændstoffet kan disse evt. sætte sig på brændstoffilteret og 
dermed stoppe brændstoftilførslen. Husk derfor at få værkstedet  
til at kontrollere vognens brændstoffilter ved service.

Dosering
0,5 dl pr. 50 l diesel. Det anbefales at fordoble doseringen, de første 
gange der tankes for hurtigt at fjerne aflejringer i motoren.

l Rensning og smøring af:
 Indsprøjtningssystemer
	 Tank og brændstofsystem
	 Ventiler og ventilsæder
	 Forbrændingskammer

l Forøger motorens levetid 

Rense- og plejemiddel til  
alle moderne dieselmotorer

Diesel
ADDITIV

Sådan virker Diesel Additiv

50 l
80 l

0,5 dl
0,8 dl

Diesel Diesel Additiv dosering

500 l 5 dl

Indhold: 500 ml     
Varenr. 9535 
Leveres i  
karton á 24 stk 

Indhold: 2 l     
Varenr. 9532 
Leveres i  
karton á 8 stk 

Holder motoren ren

Diesel Additiv blandes fuldstændigt med brændstoffet. Det indkapsler, opløser og transporte-
rer urenheder og vand, i små afmålte mængder til forbrændingskammeret uden at tilstoppe fil-
tre. Koks og forbrændingsrester blødgøres af overfladeaktive stoffer. Efterhånden løsnes de af 
rensemidlerne og brændstoffet, for at føres med ind til forbrændingen, hvorefter de passerer 
ud med udstødningen. Produktet indeholder specielle smøremidler, som kan arbejde ved høje 
temperaturer. Rensning og smøring sikrer en god kompression, som forbedrer forbrændingen 
og giver jævnere motorgang. Diesel Additiv renser indsprøjtningsdyserne for belægninger som 
ødelægger sprøjtemønsteret, giver støj og ujævn motorgang. Brændstofsystemet smøres og 
korrosionsbeskyttes. Produktet forhindrer motorbanken. 


