
FUEL INJECTOR CLEANER + 
WATER REMOVER

FUEL INJECTOR CLEANER 
+ WATER REMOVER

  
Se sisältää Lubrizolin valmistamaa 
UltraZol 9522C, joka poistaa tehok-
kaasti karsta- ja lakkamuodostumia 
polttoainejärjestelmien pinnoilta ml. 
polttoaineventtiilit, ja elementit, injek-
torit sekä suutinkärjet. Poistaa kos-
teutta polttoainesäiliöstä, putkista ja 
suodattimista. Voitelee polttoainejär-
jestelmän osat ja vähentää päästöjä, 
sekä tehostaa moottorin toimintaa. 
Sopii sekä diesel-, että bensiini-
järjestelmille. OEM-valmistajien 
testaama tuote.

FUEL INJECTOR CLEANER 
+ WATER REMOVER   
Especially designed fuel-injector 
cleaner & water remover to elimi-
nate harmful fuel system deposits, 
to lubricate and protect critical 
components in the fuel and injection 
system and to remove moisture from 

unique formula helps to restore an 
engine’s lost power, performance 

 

FUEL INJECTOR CLEANER 
+ WATER REMOVER  
On spetsiaalselt välja töötatud kütuse-
pihusti puhastaja ja vee eemaldajana. 
See eemaldab kahjuliku sette, määr-
dena kaitseb kriitilisi kütuse ja sisse-
pritse süsteemide osi ning eemaldab 
liigse niiskuse kütusepaagist, torudest 
ja filtritest. Ainulaadne koostis aitab 
taastada mootori kaotatud võimsuse, 
töökindluse ja efektiivsuse.

Polttoainejärjestelmä puhdistusaine & veden poistaja.
Fuel injector cleaner & water remover.
Kütusepihusti puhasti & vee-eemaldi.



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

Edut
• sopii kaikkiin 4-tahtisten bensiini- ja dieselmoottorien ruiskutusjärjestelmiin
• sopii lyijylliselle ja lyijyttömälle bensiinille
• puhdistaa ja eliminoi likaa polttoainejärjestelmässä ja takaa täysin puhtaat venttiilipinnat ja injektorit
• poistaa tehokkaasti kondenssivettä polttoainejärjestelmästä
• 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 bensiini- ja dieselmoottorit ilman turboa ja turbolla. Toimii myös katalysaattorien ja dieselpartikkelisuodattimien 
(DPF) kanssa henkilöautoissa, maastureissa, kuorma-autoissa, moottoripyörissä ja veneissä.

• for all injector-systems of 4 stroke engines (petrol and diesel)
• suitable for leaded and unleaded fuel
• cleans and eliminates deposits in the fuel system and guarantees absolutely clean valve faces and seats
• removes water of condensation
• 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
• inhibits fuel system corrosion

Recommended applications
For all gasoline and diesel engines with or without turbo, catalytic converters and Diesel Particle Filters (DPF) of
Passenger cars, SUV, trucks, motorcycles and boats. 

Kasud
• sobib kõigile 4-taktilistele sissepritsesüsteemidele (bensiin, diisel)
• sobib nii plii kui ka pliivaba kütusega
• puhastab ja eemaldab jäägid kütusesüsteemis ning garanteerib süsteemi detailide täieliku puhtuse
• eemaldab vee kondentsi
• vähendab heitgaase ja kütusekulu
• tagab optimaalse pihustusaega
• regulaarselt kasutades hoiab uue mootori püsivalt elujõulisena ning vanemal mootoril jõud paraneb
• pärsib kütusesüsteemi korrodeerumist

Kasutusalad
Sobib kõigile bensiini -ja diiselmootoritega (k.a. turbo, katalüsaator, DPF) sõiduautodele, maasturitele, veokitele,
mootorratastele ja paatidele.
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Pakkaus Packaging Pakend

60L tynnyri Drum of 60L 60L tünn

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)
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Annostus
Lisää yksi pullo 375 ml polttoainejärjestelmän, ennen täyttämistä. Yksi pullo sopii 40 - 60 litraan poltoaineen
hoitoon. Parhaan mahdollisen suojan, käyttää sitä säännöllisesti ( joka 15000 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 15000 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 15000km.)


