
PETROL-GAS TREATMENT

 
PETROL-GAS TREATMENT  
Poistaa karstaa moottorista puhdis-
tamalla polttoainejärjestelmän. Voite-
lee järjestelmän osat ja ehkäisee kor-
roosiota, sekä vähentää päästöjä. 
Suojelee bensiiniä vanhenemiselta ja 
ehkäisee pieneliöiden kasvamista 
pitkissä säilytyksissä. Sopii käytettä-
väksi bensiinimoottoreille henkilöau-
toissa, maastureissa, pakettiautoissa, 
moottoripyörissä, veneissä, ruohon-
leikkureissa ja työkoneissa.

 
PETROL-GAS TREATMENT  
Especially designed petrol-gas 
treatment to reduce harmful engine 
deposits and to keep the engine fuel 
system clean. The unique formula 
helps to restore an engine’s lost 

 

PETROL-GAS TREATMENT  
On spetsiaalselt välja töötatud vedelik 
bensiinimootori hooldamiseks. See 
vähendab kahjulike setete teket moo-
toris ja hoiab mootori toitesüsteemi 
puhtana. Ainulaadne koostis aitab 
taastada mootori kaotatud võimsust, 
töökindlust ja efektiivsust.

Poltoainejärjestelmän puhdistusaine.  
Petrol-gas treatment to meet the highest requirements.
Spetsiaalne bensiinimootori hooldusvedelik.



Midland – eine Marke der Oel-Brack AG. 
www.oelbrack.ch

Edut
• suunniteltu toimimaan kaasuttimissa ja polttoaineruiskutuksissa
• sopii lyijylliselle ja lyijyttömälle bensiinille
• puhdistaa ja eliminoi likaa polttoainejärjestelmässä ja takaa täysin puhtaat venttiilipinnat ja injektorit 
• vähentää pakokaasupäästöjä ja polttoaineenkulutusta
• optimoi polttoainesumun muodostumista
• 
• 

säännöllisesti käytettynä säilyttää tehon uusissa moottoreissa ja palauttaa kadonnutta tehoa vanhoissa moottoreissa 
ehkäisee tehokkaasti korroosiota polttoainejärjestelmissä

Suositellut käyttökohteet:
Kaikki bensiinimoottorit ilman turboa ja turbolla. Toimii myös katalysaattorilla varustetuissa henkilöautoissa, maastu-
reissa, moottoripyörissä, veneissä, ruohonleikkureissa ja puutarhakoneissa.

• designed for carburettor and injection fuel system
• suitable for leaded and unleaded fuel
• keeps carburettor and fuel system free of deposits and guarantees absolutely clean valve faces and seats
• reduces exhaust emissions and fuel consumption
• optimal nebulization of fuel is guaranteed 
• if regularly used it conserves the power of new engines and improves the power of used engine

Recommended applications
For all gasoline engines with or without turbo and catalytic converters of passenger cars, SUV, motorcycles, 
boats, lawn and garden.

Kasud
• loodud karburaatoriga ja sissepritsega bensiinimootorile
• sobib nii plii kui pliivaba kütusega
• hoiab karburaatori ja kütusesüsteemid jäägivabad ja garanteerib puhtuse
• vähendab heitgaase ja kütusekulu
• garanteeritud optimaalne pihustusaeg
• regulaarselt kasutades hoiab uue mootori jõudu ning tõstab kasutatud mootori jõudu

Kasutusala
Sobib kasutamiseks kõigis bensiinimootoriga (k.a. turboga, katalüsaatoriga jne) sõiduautodes, maasturites,
mootorratastes, paatides, niidukites.
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Pakkaus Packaging Pakend

LTK 12 pulloa  
(12 x 0.375 L)

Case of 12 bottles 
(12 x 0.375 L)

Kast 12 pudelit  
(12 x 0.375 L)

Annostus
Lisää yksi pullo 375 ml polttoainejärjestelmän, ennen täyttämistä. Yksi pullo sopii 40 - 60 litraan poltoaineen
hoitoon. Parhaan mahdollisen suojan, käyttää sitä säännöllisesti ( joka 1000 km).

Dosage
To properly treat the gasoline or diesel, add one bottle of 375 ml to the fuel tank before  with gasoline. One 
bottle treats 40 – 60 liters of fuel. For optimized protection use fuel-injector cleaner regularly (every 1000 km). 

Doseering
Enne tankimist vala üks pudelitäis (375 ml) kütusepaaki. Üks pudelitäis sobib 40 - 60 liitri kütuse töötlemiseks.
Parima tulemuse tagamiseks kasuta vahendit regulaarselt (iga 1000km.)
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