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Vysoce účinné přísady nejvyšší kvality. Nový čistič 
Turbo & GPF je speciální přísada pro čištění turbo a GPF 

vhodný pro všechny druhy benzínových a 
benzínových/hybridních motorů.  

 

 

 

 

Název Zkratka Balení Obj. číslo 

Turbo & GPF Cleaner  250 ml 86681 

 
 
 

 

   VLASTNOSTI  

✓ Pomáhá při odstraňování usazenin v krytu turbíny 

✓ Pomáhá omezit hromadění sazí v Catalyst, GPF a EGR ventilech 

✓ Pomáhá snižovat a udržovat přijatelné úrovně sazí a popela na vstřikovacích tryskách, sacích oblastech 
a ventilech 

✓ Vhodné pro všechny typy benzínu, včetně E5 a E10 

 

   POUŽITÍ  

Jedna 250 ml láhev KENT Turbo a GPF Cleaner ošetří až 50 litrů benzínového paliva. Před opětovným naplněním 

palivem přidejte přímo do palivové nádrže. Pro dosažení nejlepších výsledků přidejte do každé 3. nebo 4. nádrže 

paliva. 

 

    INSTRUKCE  

K ošetření sacího a výfukového ventilu, turbodmychadla, katalyzátoru nebo GPF přidejte jednu 250ml láhev KENT 

Turbo a GPF Cleaner do přibližně 30 litrů paliva. Čisticí účinek bude optimalizován spuštěním motoru při rychlosti 

vyšší než 3 000 ot / min, protože k odstranění sazí je třeba tepla. Po počátečním ošetření je ideální později provést 

další dvě ošetření. Úplné docílení čisticího účinku může trvat několik set kilometrů. 
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N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46 

693 01 Hustopeče, CZ 

Tel.: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz 

www.ntek.cz 

 
Certifikát č. 06.176.812 

ISO 9001:2009 

  TECHNICKÉ PARAMETRY  

Číslo výrobku: 

Základ:  

Konzistence:  

Měrná hmotnost: 

Skladovatelnost:  

Kód celní sazby: 

VOC:  

Rozpustnost ve vodě: 

Balení produktu: 

 

86681 

Uhlovodík a přísady 

Světle žlutá kapalina 

0,86 g/ml 

18 měsíců 

3811 90 00 

630 g / l 

Mísitelná 

Plastová láhev s měrnou stupnicí 

 

   ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE  

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. 

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. 
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