
Descrição
Combinação de substâncias com fortes característi-
cas de limpeza. Os aditivos especiais garantem a pro-
tecção contra a corrosão e aumentam a facilidade de
ignição (índice de cetano).

Características
aumenta o índice de cetano-
aumenta a segurança operacional-
elimina o matraquear dos injectores-
reduz a formação de depósitos-
limpa o sistema de combustível-
boa protecção contra a corrosão-
garante uma combustão óptima-
elevada rentabilidade-

Dados técnicos
Base Additive gelöst in

Trägerflüssigkeit /
additives dissolved in
carrier fluid

Densidade a 20°C 0,82 g/cm³
Côr / aspecto hellbraun, klar / light

brown, clear
Ponto de inflamação 63 °C
Classe de VbF (legislação
alemã para líquidos infla-
máveis)

A III

Ponto de fluidez -35 °C
Odor charakteristisch /

characteristic
Forma flüssig / liquid
Viscosidade a 40°C <7 mm²/s

Campos de utilização
Para todos os motores a gasóleo para a utilização
preventiva e em caso de problemas de marcha irre-
gular e de matraquear em regimen de carga parcial.
Quantidade a utilizar aquando da aplicação preventi-
va e em caso de problemas: 500 ml.

Utilização
Utilização preventiva
Adicionar ao gasóleo nos intervalos de inspecção
Utilização em caso de problemas
Desconectar o tubo de admissão de combustível e in-
troduzi-lo no agente de limpeza para sistemas a ga-
sóleo, fechar o tubo de retorno do combustível ou in-
troduzi-lo no agente de limpeza para sistemas a ga-
sóleo, arrancar o motor e deixa-lo trabalhar com re-
gimes de rotação diferentes com o agente de limpeza

para sistemas a gasóleo não misturado após o pro-
cesso de limpeza, montar o sistema do veículo no ca-
so de muita sujidade, repetir o processo de limpeza.

Embalagens disponíveis
500 ml Lata chapa 2509

D-E-P
1 l Lata chapa 2520

D-GB-I-E-P
5 l Jerrycan plástico 2525

D-GB-I-E-P
50 l Bidão chapa 2524

D-GB
205 l Bidão chapa 2528

D-GB

A nossa informação baseia-se em estudos cui-
dadosos e pode ser considerada fiável, contudo
só pode aconselhar sem compromisso.
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Dieselspülung

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Alemanha

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Serviço de hotline: 0800/8323230
Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.de


