
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Přísada k čištění spalovacích prostor, ventilů,
dříků ventilů, turba a kompletního výfukového
systému benzínových motorů

✓ Čistí ventily a dříky ventilů – není třeba trávit čas odstraňováním závěru, vačkového hřídele, pružin pro čištění 
ventilů

✓ Čistí spalovací komory – obnovuje účinnost a výkon motoru
✓ Čistí kompletní výfukový systém (katalyzátor, čidla NOx a GPF – zabraňuje poruchám a poruchám
✓ Odstraňuje saze všude mezi ventily a výfukovým potrubím – snižuje spotřebu paliva
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INSTRUKCE

PETROL VALVE CLEANER

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Petrol Valve Cleaner PVC 1 L plechovka 86956

KENT Petrol Valve Cleaner je univerzální víceúčelový, vysoce výkonný nápravný a léčivý čistič pro motory

zanesené sazemi.

Petrol Valve Cleaner ošetřuje všechny díly, kde to jde, od ventilů, spalovacích komor, turba až po kompletní
výfukový systém.

Speciálně vyvinutý pro benzínové motory zanesené usazeninami v důsledku abnormálního spalování (špinavé
vstřikovače nebo spotřeba oleje).

Petrol Valve Cleaner dokonale vyčistí senzory O2 a NOx, katalyzátor a GPF

Petrol Valve Cleaner je kompatibilní se všemi moderními benzínovými motory

1: Nalijte celou dávku čističe benzínových ventilů do palivové nádrže vozidla naplněné minimálně 25 litry a

maximálně 50 litry benzínu
2: Během zásahu udržujte otáčky motoru nad 3500 ot./min., aby se řádně vyčistily a spálily usazeniny, které
opouštějí motor

Rada: Pro větší efektivitu jezděte několik jízd po dálnici (50-100 km) s otáčkami nad 3500 ot./min.

Rady a tipy: Je mnohem méně nákladné snažit se vyřešit problém ucpaného motoru pomocí vynikajícího léčivého
aditiva, jako je Petrol Valve Cleaner, než utrácet mnohem více mzdových nákladů na demontáž dílů motoru a jejich

ruční čištění.



Číslo výrobku: 86956

Název: Petrol Valve Cleaner

Životnost: 24 měsíců
Balení: 1 litr plechovka

Základní složka :                            čistič na bázi uhlovodíků
Vzhled / barva:                              kapalina, hnědá
Bezpečnostní list: ano

Měrná hmotnost při 20°C: neuvedeno

pH: není uveden
Poměr ředění :                               není uveden   
Bod vzplanutí: 75 °C

Rozpustnost:                                  ve většině organických rozpouštědel
Zápach: charakteristický
VOC: 920 g/l

Kód celního sazebníku: 38119000 

TECHNICKÉ PARAMETRY

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý
uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku
nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v 
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

PETROL VALVE CLEANER

N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ
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Certifikát č. 06.176.812
ISO 15001:2009 

Tel./fax: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz

www.ntek.cz


