Product Informatie

DETA PLUS
DIESEL & FUEL TREATMENT

Omschrijving
DETA PLUS is een brandstof additief die het complete rijcomfort verbeterd. Geschikt voor dieselmotoren in zowel
personenwagens, grondverzetmachines, landbouwtrekkers, vrachtwagens, autobussen, scheepsmotoren en
stationaire motoren. Optimaliseert eveneens de verbranding in verwarminginstallaties.

Voordelen
►

reinigt het complete brandstofsysteem
zuivere injectoren, verbrandingskamers, zuigerveergroeven en klepzittingen
lost rubberafzetting in het injectiesysteem op
voorkomt koolstofafzetting op injectoren
voorkomt corrosie en verlengt de levensduur van de motor
remt de bacterievorming af en vermijdt slijmen in het filterelement
fragmenteert condenswater zodat deze mee verbrand zonder koolstofafzetting

►

verhoogt de motorprestaties
tot 5% hoger cetaangetal
tot 6% minder brandstofverbruik
hoger rendement en betere prestaties
reduceert slijtage door smering van injectiesysteem en commonrail onderdelen
verlaagt het AdBleu verbruik door een zuiverder verbranding bij hoog vermogen

►

hoger rijcomfort
minder motorlawaai en mechanische trillingen
minder rookvorming bij koud starten
sneller tanken door onderdrukking van schuimvorming
verlaging van het geluidsniveau

►

milieuvriendelijk
verlaagt de rookvorming tot 50%
minder geurvorming door vollediger verbranding
tot 25% minder onverbrande resten, CO2 en roetpartikels
reduceert met bijzondere mate de uitlaatemissies

►

duurzaam onderhoud
smeert de dieselpomp ingeval van brandstof met een laag zwavelgehalte
voorkomt watervorming bij stilstand
beperkt het risico op bacteriologische vervuiling (o.a. verstopping van brandstoffilter)

Toepassingen
Voor dieselmotoren in personenwagens, grondverzetmachines, landbouwtrekkers, oogstmachines, vrachtwagens,
autobussen, stationaire diesels, scheepsmotoren. Voor een optimale verbranding van fuel in verwarminginstallaties.

Gebruik
Onderhoud brandstofsysteem : 1 liter DETA PLUS op 1000 liter brandstof (25 ml per 25 liter)
Reinigen brandstofsysteem (korte duur) : 6 liter DETA PLUS op 1000 liter brandstof (150 ml per 25 liter)

Verpakking
60L vat
5L jerrycan
1L doseerfles
De cijfers weergegeven op dit document zijn gemiddelde waarden. Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van
onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.
De bovenstaande informatie is ter goeder trouw en in gemiddelde waarden aangegeven maar kan in geen enkel geval, hoedanig ook, onze
verantwoordelijkheid insluiten voor alle schade, beschadiging, of andere gevolgen veroorzaakt door de verkoop, vervoer, aflevering, opslag en gebruik
van onze producten.
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