Bij gebruik volgens voorschrift biedt Forté
Diesel Intake Cleaner de vol-gende voordelen:

art. nr. 04616

Diesel intake
Cleaner

• Reinigt het inlaatgedeelte inwendig.
• Reinigt smoorkleppen, EGR kleppen
en wervelkleppen.
• Reinigt vuldruksensoren en herstelt zo
het stuursignaal.
• Herstelt het juist functioneren van luchtregelkleppen.
• Verbetert de prestaties en zorgt voor een
gunstiger brandstofverbruik.

Forté Diesel Intake Cleaner is een speciaal voor
dieselmotoren geformuleerde reiniger die tijdens
het draaien van de motor in het inlaatgedeelte
verneveld wordt. Het verwijdert verbrandingresten
en koolafzettingen die zich via het EGR- en het
carterventilatiesysteem in het inlaatgedeelte
afgezet hebben.
Deze koolafzettingen verhogen de weerstand voor
de binnenstromende lucht zodat de afhankelijk
van belasting en toerental voor dieselmotoren
specifieke wervelingen verstoord worden.
Een minder goede mengselbereiding, een
onvolledigere verbranding en een verhoogde
roetbelasting op het roetfilter zijn het gevolg.
Toepassing van Forté Diesel Intake Cleaner
heeft een positieve invloed op de werking van het
uitlaatgas nabehandeling systeem inclusief DPF
en SCR roetfilters.
Forté Diesel Intake Cleaner moet regelmatig
bij servicebeurten gebruikt worden bij motoren
die gevoelig zijn voor vervuiling van het inlaatgedeelte of bij motoren waarbij de frequentie van de
regeneratie hoger is dan normaal.
             

GEBRUIKSAANWIJZING

(Forté Diesel Intake Cleaner kan de lak beschadigen)                                

Bij stilstaande motor de slang van het inlaatspruitstuk verwijderen en handmatig de
aanwezige vervuiling zo veel mogelijk verwijderen. Aansluitend bij 2.500 min-1
Forté Diesel Intake Cleaner met tussenpozen in het inlaatspruitstuk spuiten.
Sluit de opening van het inlaatspruitstuk af voor 75% met de Forté Air Intake Restrictor om
de luchtsnelheid te verhogen voor een goede menging van het product met de luchtdelen.
Met Forté Diesel Intake Cleaner kunnen tevens gedemonteerde onderdelen van het EGR
en het carterventilatie systeem gereinigd worden. Als nabehandeling minimaal 1 dosering
Forté Advanced Diesel Fuel Conditioner aan de tankinhoud toevoegen.
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