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Art. 62034

Air Intake Cleaner Diesel
Användning
cirka 30 minuter
Användningsområde
samtliga dieselmotorer
Åtgång
300 ml för en 1 användning
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var 6 månad /// vid behov
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Användning GAT Air Intake Cleaner har speciellt utvecklats för användning i „GAT Stream“ (art.nr. 62902)
Följ bruksanvisningen för „GAT Stream” !
Kontrollera oljenivån i motorn innan användning. Om motoroljan är kontaminerad med diesel,
ska ett oljebyte nödvändigtvis genomföras först.
1) Spraya ca. 150 ml jämnt i alla intagskanaler genom att ﬂytta adaptern fram och tillbaka.
2) Låt produkten verka i ca. 30 minuter, starta sedan motorn.
3) Låt motorn gå vid 2500 rpm.
4) Spraya resterande produkt intermittent i luftinsugssystemet.
5) Slutligen kontrollera ventilspelet.
Verkningssätt Avlägsnar avlagringar i luftinsugningssystemet, förbränningskammare, på ventiler, in- och
utsläppsventiler och ventilsäten. Rekommenderas speciellt vid dåligt gasrespons och
kompression samt vid motorknackningar.
Fördelar Endast ett rent bränslesystem garanterar en ren och kraftfull förbränning och optimal
motorprestanda! Minskar bränsleförbrukning och skadliga avgasutsläpp och garanterar
en lugn tomgång.
Förpackning 24 x 300 ml
Storlekar 300 ml // kontakta oss för större förpackningar

Although our information is based on intense product tests and studying and therefore considered as reliable, it nevertheless has solely advisory character.
GAT Scandinavia AB
- GAT Academy Takläggarvägen 19
S- 92146 Lycksele l Sweden

Phone: +46 (0) 950 - 133 36
Mobil: +46 (0) 72 - 003 44 11
eMail: gat.scandinavia@telia.com
web: www.gat-scandinavia.se

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

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

