
Although our informati on is based on intense product tests and studying and therefore considered as reliable, it nevertheless has solely advisory character.

Användning Tillsätt es i dieseltanken minst var 500 mil före tankning. En produkt 300 ml räcker för upp
ti ll 60 l diesel. Endast för bruk i dieselfordon, verkar under körning.

Verkningssätt GAT DPF Purifi er är ett  högpresterande additi v för användning i alla dieselmotorer för att  
minska sot- och avgasutsläpp och öka motorns prestanda. Produkten stödjer parti kelfi ltrets
självregenerati on och är kompati bel med alla dieselmotorer och alla typer av dieselbränslen.

Fördelar Endast ett  rent parti kelfi ltersystem garanterar opti mal drift  av samtliga systemkomponenter, 
en eff ekti v motorprestanda och minsta möjliga skadliga avgasemissioner!
- skyddar dieselparti kelfi lter och miljön
- minskar sotbildning och stödjer regenerering av parti kelfi ltret
- förbätt rar lagrings- och korrosionsstabilitet hos dieselbränslet 
- verkar som anti skummedel
- förbätt rade kallstartegenskaper
- regelbunden användning hjälper ti ll att  hålla fi ltret rent så undviker du dyra reparati oner 
  av parti kelfi ltersystemet

Förpackning 24 x 300 ml

Storlekar 300 ml  // Art.nr. 62009
kontakta oss för större förpackningar

creati ng. technical. fl uids.

GAT Scandinavia AB
- GAT Academy -
Takläggarvägen 19
S- 92146 Lycksele  l Sweden

Phone: +49 (0) 36 72 - 82 44 666
Fax: +49 (0) 36 72 - 82 44 622
eMail:  info@gat-internati onal.de
web:    www.gat-internati onal.de

Interval 
var 500 mil

Åtgång
300 ml för 60 l diesel // resp. 0,5% av tankvolymen

Användningsområde
samtliga dieselparti kelfi ltersystem

Användning
ti llsätt s i tanken // verkar under körning

GAT Gesellschaft  für Kraft stoff  - und
Automobiltechnologie mbH & Co. KG
Alt Saale 2
D - 07407 Uhlstädt-Kirchhasel  l  Germany

Phone: +46 (0) 950 - 133 36
Mobil: +46 (0) 72 - 004 33 11
eMail:  gat.scandinavia@telia.com
web:    www.gat-scandinavia.se
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