
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Vysoce účinný čistič palivového systému pro

benzínové i dieselové motory, který zároveň
lubrikuje a poskytuje antikorozní ochranu.

✓ Kompatibilní s benzínovými i dieselovými motory včetně motorů HDi a DPF filtrů
✓ Snižuje výfukové emise – certifikováno společností TÜV
✓ Nepoškozuje katalyzátory
✓ Promazává komponenty v celé palivové soustavě - prodlužuje životnost čerpadla a vstřikovačů
✓ Váže na sebe vodu v palivu a dále ji rozptyluje - zabraňuje tuhnutí pohonných hmot
✓ Neobsahuje pevné částice (popel) – nezadrhuje a neničí části motoru, redukuje zanášení trysek a vstřikovačů
✓ Obsahuje antioxidanty – redukuje tvorbu nánosů laku, dehtu apod.

Fuel Guard II byl vyvinut primárně jako čisticí a promazávací produkt, aktivní složka má schopnost efektivně
„dekarbonizovat“ zbytky a rozptýlit je skrz palivový systém na spálení. Díky dalším složkám také promazává, poskytuje

antikorozní ochranu , obsahuje antioxidanty, chrání před opotřebením a zajišťuje tak hladký , čistý a plynulý běh
motoru. Je to čistič palivového systému pro benzínové a dieselové motory. Přidává se do paliva buď při každém
tankování paliva nebo pro velmi rychlé vyčistění palivového filtru a palivového systému. Fuel Guard II se sám smíchává
s palivem za chodu motoru. Odstraňuje zbytky gumy, pryskyřice a téru, jenž jsou obsaženy ve všech palivech

uvolněním z jeho komponentů, zatímco také promazává hybné komponenty díky přítomnosti kluzných složek
v produktu. Je účinný ve snižování emisních hodnot (test MOT), zlepšuje studený start a spoří palivo. Je to čistič na

chemické bázi a rozpouští usazeniny oproti jiným čističům, které jsou převážně na bázi „popela“ a odstraňují je tzv.

„drhnutím“. Pravidelným používáním Fuel Guard II, zabráníte vzniku kontaminujících látek v palivovém systému.

Dlouhodobé preventivní  ošetření: 
Doporučuje se přidat 1 ml  na každý litr paliva. Např. na 50 litrů je potřeba 50 ml produktu.  
Přilijte  Fuel Guard II do nádrže před tankováním paliva.

Při jednorázovém rychlém  čištění palivového systém a vstřiků:
Doporučuje se přidat 5 ml na každý litr paliva. Např. na 50 litrů paliva je potřeba 250 ml produktu.  
Fuel Guard II přilijte do nádrže před tankováním. 
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INSTRUKCE

FUEL GUARD 2

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Fuel Guard 2 FDD II 250 ml – lahvička 83970

Fuel Guard 2 FDD 5 5 l – kanystr 83975

Fuel Guard 2 FDD 200 200 l - sud 83977



Číslo výrobku: 83970, 83975, 83977

Název: Fuel Guard 2

Životnost:               18 měsíců

Konzistence:         hnědá kapalina

Bezpečnostní list: ano

Hustota při 20°C: 0,832 g/ml 

Rozpustnost ve vodě: schopná emulgovat

Bod vzplanutí: 67 °C

VOC: 640 g/l

Balení produktu: plastová láhev s měrnou stupnicí

Kód celního sazebníku: 3811900090

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.

FUEL GUARD 2
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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


