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Opis 

Visoko učinkovito profesionalno čistilo za čiščenje dizelskih filtrov trdih delcev (DPF/FAP). Učinkovito 

odstranjevanje pepelnih ostankov brez razstavljanja oziroma demontaže filtra trdih delcev. Občutno 

podaljša življenjsko dobo filtra trdih delcev in zmanjšuje porabo goriva. 

Lastnosti izdelka 

- visok učinek čiščenja  

- hitro delovanje 

- nekorozivno 

- podaljšuje življenjsko dobo filtra 

- zmanjšuje tveganje za zamašitev filtra 

- zmanjšuje porabo goriva 

Uporaba 

▪ Pred uporabo dobro pretresite. S pomočjo priložene cevke sprej aplicirajte pred DPF filter, 

gledano v smeri gibanja izpušnih plinov v izpušnem sistemu.  

▪ Običajno se aplicira skozi odprtino v katero je vstavljen senzor temperature izpušnih plinov ali 

senzor tlaka izpušnih plinov.  

▪ Sprej aplicirajte v hladen filter trdih delcev (temperatura pod 40°C).  

▪ Priporočenih je pet pršitev spreja dolžine dveh sekund z razmakom petih sekund med spreji. 

▪ Namestite nazaj senzor tlaka ali temperature. Zaženite motor in ga pustite teči v prostem teku 

vsaj 15 minut. Pri tem se lahko tvori para, ki izstopa skozi izpuh na zadnjem delu avtomobila.  

▪ Opravite testno vožnjo (priporočeno trajanje vožnje je 30 min) pri priporočenih obratih motorja 

med 1800 in 2500 obratov na minuto. Lahko se uporablja tudi v primeru servisne regeneracije. 

Št. izdelka Opis Vsebina Pakiranj na paleti 

5650-0,4 /                   400 mL   1008 kos 

Rok uporabe 

Najmanj 18 mesecev od datuma proizvodnje v primeru normalnega skladiščenja (med +5°C in +40°C) in 

neodprte embalaže. 

Dodatne informacije 

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO! 

Vedno preberite navodila. 

POMEMBNO: Ta izdelek vsebuje nevarne snovi, zato je pri delu vedno potrebno uporabljati/nositi ustrezno zaščitno opremo. Za nadaljnje informacije 

preberite oznake/navodila na embalaži in varnostnem listu izdelka. Oseba, ki uporablja ta izdelek za druge namene in pod drugimi pogoji, kot jih predpisuje 

ta tehnični list, dela z lastno odgovornostjo. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje in izpolnjevanje lokalnih predpisov/zakonov. 

Opisani materiali so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebje, ki uporablja ustrezno opremo in niso namenjeni za splošno uporabo. 

Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v glavnem kot smernice za optimalno 

uporabo izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka 

ali nastanka poškodb, ki izhaja iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.  

Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o.. 

 


