
PETROL-GAS TREATMENT

PETROL-GAS TREATMENT  
Спеціально розроблена присадка 
для бензину та газу, зменшує 
шкідливі відкладення в двигуні і 
підтримує паливну систему двигуна 
в чистоті. 
Унікальна формула допомагає 
відновити втрачені потужність, 
продуктивність та ефективність 
двигуна.

PETROL-GAS TREATMENT  
Специально разработанная присадка 
для бензина и газа, уменьшает 
вредные отложения в двигателе и 
поддерживает топливную систему 
двигателя в чистоте. 
Уникальная формула помогает 
восстановить потерянные мощность, 
производительность и 
эффективность двигателя.

Присадка для бензину та газу, що відповідає найвищим вимогам.
Присадка для бензина и газа, соответствующая самым высоким требованиям.



Переваги
• Призначений для карбюраторної та паливної системи впорскування 
•  Підходить для етилованого і неетильованого палива
•  Захищає карбюратор і паливну систему від відкладень
•  Гарантує абсолютно чисті поверхні клапанів і сідла
•  Знижує емісію вихлопних газів
•  Знижує витрату палива
•  Гарантує оптимальний вприск палива
•  При регулярному використанні покращує потужність двигуна

Галузь застосування
Для всіх бензинових двигунів з турбонаддувом або без нього, для легкових автомобілів, 
позашляховиків, мотоциклів, моторних човнів, а також садової техніки (газонокосарки, тощо)

Преимущества
•  Предназначен для карбюраторной и топливной системы впрыска
•  Подходит для этилированного и неэтилированного топлива
•  Защищает карбюратор и топливную систему от отложений 
•  Гарантирует абсолютно чистые поверхности клапанов и седла 
•  Снижает эмиссию выхлопных газов 
•  Снижает расход топлива
•  Гарантирует оптимальное впрыскивание топлива 
•  При регулярном использовании улучшает мощность двигателя

Область применения
Подходит для всех бензиновых двигателей с турбонаддувом или без него, для легковых 
автомобилей, внедорожников, мотоциклов, моторных лодок, а также садовой техники (газонокосилок 
и т.п.)

UA

RU

Пакування Упаковка

Коробка 12 пляшок 
(12 x 0.375 л)

Коробка 12 бутылок 
(12 x 0.375 л)

Дозування
Додається одна пляшка 0,375 л в паливний бак перед заправкою. Одна пляшка використовується на 
40 - 60 л. палива.

Дозировка
Добавляется  одна бутылка 0,375 л в топливный бак перед заправкой. Одна бутылка используется на  
40 - 60 л. топлива. 
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