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Очисник системи охолодження

Усуває корозійні відкладення та бруд 
в системі охолодження
Відновлення працездатностi системи 
охолодження

Може служити для видалення залишків 
моторного масла, поява  в системі 
охолодження якого викликана 
пошкодженням головок блоку циліндрів
Нейтралізує залишки накипу
Новий антифриз захищений від забруднення

З малим вмістом лугів, рН =9-11
Сумісний з усіма матеріалами, які 
використовуються в конструкції радіаторів

Сумісний з усіма типами антифризу

Можна застосовувати для всіх типів двигунів для очищення радіатора і системи охолодження

Галузь застосування:
Застосовується при забрудненні системи 
охолодження після ремонту, при потраплянні 
в систему масла внаслідок пошкодження 
блоку циліндрів; при появі накипу в системі 
охолодження; в якості профілактичного заходу 
при заміні антифризу

Спосіб застосування:
Додати вміст пляшки в антифриз, що 
знаходиться в системі охолодження. 
Відкрити клапан розширювального 
бачка/радіатора. Запустити двигун, 
залишити працювати приблизно на 
30 хвилин. Розчинені забруднення 
повинні бути обов'язково вилучені із 
системи разом з антифризом. Залийте 
новий антифриз і перевірте систему на 
наявність витоків. Рекомендується замінити 
елементи системи, забруднені  маслом,  
такі як розширювальний бачок і патрубки. 
250 мл очисника достатньо для 10 літрів 
антифризу

Ємність Об'єм Арт. № Уп., шт.

Флакон 250 мл 5861510250 1/12

Очисник дизельного фільтру сажі DPF

• Розчиняє і видаляє вуглецеві відкладення з 
сажового фільтра

• Дизельний сажовий фільтр не потрібно 
знімати для очищення

• Незаймистий, нейтральний склад, без 
вмісту металів

• Випаровування без утворення осаду
• Не потребує заміни сажового фільтра, якщо 

його стан задовільний

Ємність Об'єм Арт. № Уп., шт.

Аерозоль 400 мл 5861014500 1/12

Очисник, призначений для видалення вуглецевих і зольних відкладень з дизельного сажового фільтра

Галузь застосування:
Даний очисник призначений для усунення 
втрат продуктивності і збоїв, викликаних 
забрудненнями дизельного фільтра сажі. 
Очищення відновлює повну ємність фільтра

Спосіб застосування:
Вийняти датчик тиску/температури. Вставити 
насадку в отвір і обприснути в напрямку 
фільтра сажі до спустошення балону. Потім 
необхідно вручну ініціювати відновлення за 
допомогою тестера або пробної поїздки.
За необхідності після відновлення слід 
перевірити пам'ять помилок і видалити 
помилки. Одного балона достатньо для 
очищення одного фільтру сажі


