
DIESEL FUEL TREATMENT

 
DIESEL FUEL TREATMENT   
voitelee polttoainepumpun ja suuttimet / 
injektorit. Poistaa karstaa moottorista 
puhdistamalla polttoainejärjestelmän, 
voitelee osat ja ehkäisee korroosiota, 
sekä vähentää päästöjä. Sopii käytet-
täväksi dieselmoottoreille DPF -hiukkas-
suodattimen kanssa ja ilman. Voidaan 
käyttää henkilöautoissa, kuorma-autois-
sa, veneissä, raskaissa työkoneissa ja 
paikallismoottoreissa.

DIESEL FUEL TREATMENT
Especially designed diesel fuel treat-
ment to reduce harmful engine deposits 
and to keep the engine fuel system 
clean (including DPF and/or catalytic 
converters). The unique formula helps 
to restore an engine’s lost power, perfor-

 

DIESEL FUEL TREATMENT  
on spetsiaalselt välja töötatud vahend 
diiselmootori hooldamiseks. See vähen-
dab kahjulike setete teket mootoris ja 
hoiab mootori toitesüsteemi puhtana 
(sh DPF ja / või Katalüüsneutralisaatorite). 
Ainulaadne koostis aitab taastada mootori 
kaotatud võimsust, töökindlust ja 
efektiivsust.

Polttoainejärjestelmän puhdistusaine.  
Diesel fuel treatment to meet the highest requirements.
Diiselmootori hooldusvahend.



Midland – eine Marke der Oel-Brack AG. 
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Edut
• puhdistaa ja eliminoi likaa polttoainejärjestelmässä ja takaa täysin puhtaat venttiilipinnat ja injektorit
• ehkäisee tehokkaasti korroosiota polttoainejärjestelmissä
• vähentää nakutusta, savua ja jälkikäyntiä
• nostaa polttoaineen setaanilukua ja helpottaa syttymistä
• säännöllisesti käytettynä säilyttää tehon uusissa moottoreissa ja palauttaa kadonnutta tehoa vanhoissa moottoreissa

Suositellut käyttökohteet:
Kaikki bensiini- ja dieselmoottorit ilman turboa ja turbolla. Toimii myös katalysaattorien ja dieselpartikkelisuodattimien 
(DPF) kanssa henkilöautoissa, maastureissa, kuorma-autoissa ja veneissä.

• cleans and lubricates the fuel system
• inhibits fuel system corrosion
• reduces knocking, smoke and 
• increase the cetane number (ease of ignition)
• removes deposits on valve faces and seats
• if regularly used it conserves the power of new engines and improves the power of used engine

Recommended applications
For all diesel engines with or without turbo, catalytic converters and Diesel particle  (DPF) of passenger cars, 
SUV, trucks and boats.

 

Kasud
• puhastab ja õlitab kütusesüsteemi
• pärsib kütusesüsteemi korrodeerumist
• vähendab “koputamist”, suitsu ja tagaleeki
• suurendab setaanarvu (kergem käivitus)
• eemaldab põlemisjäägid 
• regulaarselt kasutades püsib uue mootori ning täieneb vanema mootori jõud

Kasutusvõimalused
Sobib kõigile bensiini -ja diiselmootoritega (k.a. turbo, katalüsaator, DPF) sõiduautodele, maasturitele, veokitele,
mootorratastele ja paatidele.
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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)
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Annostus
Lisää yksi pullo 375 ml polttoainejärjestelmän, ennen täyttämistä. Yksi pullo sopii 50 - 80 litraan poltoaineen
hoitoon. Parhaan mahdollisen suojan, käyttää sitä säännöllisesti ( joka 1000 km).

Dosage
To properly treat    diesel, add one bottle of 375 ml to the fuel tank before  with diesel. One bottle  
treats 50 – 80 liters of diesel. For optimized protection use diesel fuel treatment regularly (every 1000 km). 

Doseerimine
Enne tankimist vala üks pudelitäis (375 ml) kütusepaaki. Üks pudelitäis sobib 50 - 80 liitri diisli töötlemiseks.
Parima tulemuse tagamiseks kasuta vahendit regulaarselt (iga 1000km.)


