
 
 
 
PRODUCT INFORMATIE BLAD     

Carbo-1 & Carbo-2 (set)  
 

Carbo-1  
Carbo-1 Component is een Multi functioneel reinigingsschuim, een speciaal ontwikkelt schuim met krachtige 
formulering die alle operationeel veroorzaakte verontreinigingen in de verbrandingskamer van een motor oplost en 
verwijdert.  
Carbo-1 verwijdert koolstofresten in het gebied van de cilinderkop, met name op de kleppen, de zuigerbodem, zelfs tot 
aan de olieschraapveer. Het reinigt ook de zittingen van inlaat- en uitlaatkleppen. Resten in de EGR-klep, de turbo en 
het luchtinlaatsysteem worden ook effectief verwijderd.  

Carbo-2  
Carbo-2 veroorzaakt een chemische reactie die het eerder ingezette reinigingsschuim vloeibaar maakt (Carbo-1) en 
de opgeloste verontreiniging bindt. Met de Carbo-2 kunnen de resulterende emulsie en opgeloste afzettingen veilig uit 
de verbrandingskamer worden verwijderd. 
Doordat Carbo-2 een zeer efficiënt smeermiddel heeft met een uitzonderlijk hoge cohesie (extreme drukadditieven), 
beschermt Carbo-2 de motor tegen hoge wrijving tijdens het opstartproces.  
Slijtage van de mechanische componenten wordt hiermee voorkomen. Bovendien worden de afdichtingen effectief 
beschermt.  
 

Werkwijze Carbo-1 & Carbo-2 
Door de speciale formule blijft het Carbo-1 een actief schuim. 
Het schuim zet dusdanig uit dat het naar plaatsen kruipt welke anders niet bereikt kunnen worden zonder volledige 
demontage. 
Carbo-1 tast geen afdichtingen en/of keerringen aan. 
Met Carbo-2 kan het schuim op elk gewenst moment geneutraliseerd worden en blijft de smering bij opstarten ten alle 
tijden gewaarborgd. 
 
Voor gebruik tegen inlaatklepvervuiling: 
Zie voor juiste werkwijze CoBra-Clean Stap voor Stap nr. CBS-400-001 
 
Voor gebruik tegen olie verbruik:  
Zie voor juiste werkwijze CoBra-Clean Stap voor Stap nr.CBS-400-002 
 
Voor het reinigen van Variabele Schoepen Turbo: 
Zie voor juiste werkwijze CoBra-Clean Stap voor Stap nr.CBS-200-005 

 
Eigenschappen Carbo-1 & Carbo-2  
Gebruik altijd CoBra-Clean Stap voor Stap voor een veilige & effectieve werkwijze. 

- Reinigt zonder demontage van het inlaatspruitstuk de in- & uitlaatkleppen. 
- Hersteld verstelling van de variabele geometrie van de Turbo. 
- Reinigt verbrandingsruimte, zuigerbodem, zuigerveren & olieschraapveer. 
- Carbo-1 & Carbo-2 tasten geen rubbers aan. 

 

 
 
 
 
 
 
Verpakking: 

- Spuitbus  500 ML 
- Artikelnr. CBS-455 Carbo-1 
- Artikelnr. CBS-456 Carbo-2 

 

Voor meer informatie: 
CoBra-Clean Zuid Nederland   CoBra-Clean Noord Nederland 
Decomi      R.Brands 
Den Hil 27     Dopheidestraat 67 
5845 HL Sint Anthonis    2165 VN Lisserbroek 
Tel. +31 (0)6-20951195    Tel. +31 (0)6-42000515 
cock@cobraclean.nl    brands@cobraclean.nl 
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