FUEL INJECTOR CLEANER +
WATER REMOVER

FUEL INJECTOR CLEANER
+ WATER REMOVER

Спеціально розроблении для усунення
кідливих відкладень у паливній
системі, змащення та захисту критичних
компонентів в системі подачі палива і
вприскування, а також для видалення
вологи з паливних баків, труб і фільтрів.
Унікальна формула допомагає відновити
втрату потужності, продуктивності і
ефективності двигуна.

FUEL INJECTOR CLEANER
+ WATER REMOVER

Специально разработан для устранения
вредных отложении в топливной
системе, смазывания и защиты
критических компонентов в системе
подачи топлива и впрыска, а также для
удаления влаги из топливных баков,
труб и фильтров.
Уникальная формула помогает
восстановить потерю мощности,
производительности и эффективности
двигателя.
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Переваги

• Для всіх інжекторних систем чотиритактних двигунів (бензин і дизель)
• Підходить для етилованого і неетильованого палива
• Очищає і видаляє відкладення в паливній системі і гарантує абсолютно чисті поверхні клапанів і сідла
• Видаляє водяний конденсат
• Зменшує емісію вихлопних газів
• Знижує витрату палива
• Забезпечує оптимальний вприск палива
• При регулярному використанні зберігає потужність нових двигунів і покращує потужність
двигунів з пробігом.
• Перешкоджає корозії паливної системи

Галузь використання

Для всіх бензинових і дизельних двигунів з турбонаддувом або без нього, каталітичних нейтралізаторів і
дизельних сажових фільтрів (DPF), для легкових автомобілів, позашляховиків, вантажівок, мотоциклів і
моторних човнів.
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Преимущества

• Для всех инжекторных систем четырехтактных двигателей (бензин и дизель)
• Подходит для этилированного и неэтилированного топлива
• Очищает и удаляет отложения в топливной системе и гарантирует абсолютно чистые поверхности
клапанов и седла
• Удаляет водяной конденсат
• Уменьшает эмиссию выхлопных газов
• Снижает расход топлива
• Обеспечивает оптимальный впрыск топлива
• При регулярном использовании сохраняет мощность новых двигателей и улучшает мощность
двигателей с пробегом
• Препятствует коррозии топливной системы

Область применения

Для всех бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом или без него, каталитических
нейтрализаторов и дизельных сажевых фильтров (DPF), для легковых автомобилей, внедорожников,
грузовиков, мотоциклов и моторных лодок.

Пакування

Упаковка

Бочка 60л

Бочка 60л

Коробка 12 пляшок
(12 x 0.375 л)

Коробка 12 бутылок
(12 x 0.375 л)
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Дозування
Щоб правильно обробити бензин чи дизельне паливо, додайте одну пляшку 0,375 л в паливний бак
перед тим, як заправляти бензином. Одна пляшка розрахована на 40 - 60 літрів палива.
Для оптимального захисту регулярно використовуйте очисник паливних форсунок (кожні 15000 км).

Офіційний представник
компанія Мідланд Ойл Україна
midland.ua

Дозировка
Чтобы правильно обработать бензин или дизельное топливо, добавьте одну бутылку 0,375 л в
топливный бак перед тем, как заправлять топливом. Одна бутылка рассчитана на 40 - 60 литров
топлива.
Для оптимальной защиты регулярно используйте очиститель топливных форсунок (каждые 15000 км).

