5 MINUT FAKTÓW
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RODEK DO CZYSZCZENIA GA NIKA
CHOKE AND CARB KLEEN
Płyn do czyszczenia automatycznej przepustnicy i ga nika jest silnie działaj cym aerozolem
przeznaczonym specjalnie do czyszczenia ga ników i ich ruchomych mechanizmów, automatycznych
przepustnic, układów wentylacji skrzyni korbowej i przewodów grzewczych. Ka dy pojemnik
wyposa ono w aplikator umo liwiaj cy dotarcie trudno dost pne miejsca.
DZIAŁANIE / SPOSÓB U YCIA
Płyn do czyszczenia automatycznej przepustnicy i ga nika zawiera mieszank silnie działaj cych
organicznych rozpuszczalników, które wybrano z powodu ich zdolno ci do rozpuszczania ywicy i
pokostu. Szybko oczyszcza z pogarszaj cych sprawno silnika zanieczyszcze , zmniejszaj c zu ycie
paliwa i zwi kszaj c elastyczno silnika. Stosowanie polega na wło eniu plastikowego przewodu przez
zawór i skierowaniu sprayu do gardzieli ga nika, po uprzednim zdj ciu filtra. Nast pnie nale y
uruchomi silnik i podczas jego pracy spryska jego wn trze, a tak e oczy ci zewn trzn stron ga nika,
zwłaszcza ruchome mechanizmy.
Aby oczy ci układ chłodzenia skrzyni korbowej nale y odł czy przewód i rozpyla spray do rodka.
Przewody grzewcze czy ci si przy zimnym silniku, opryskuj c ko cówki wałka. Po 5-10 sekundach
poruszaj przeciwwag w gór i w dół lub w razie potrzeby jeszcze raz rozpyl spray.
PRZEZNACZENIE / UZASADNIENIE U YCIA
Kiedy automatyczna przepustnica nie działa prawidłowo, mo e to spowodowa szereg kłopotów:
utrudniony rozruch, niemiarowy bieg jałowy, “zalewanie” i du e zu ycie paliwa. Przyczyn
niemiarowego biegu jałowego s te ywica i pokost w okolicy dolnej płytki przepustnicy. Ga nik
zatkany przez ywic powoduje zmniejszenie elastyczno ci silnika i zwi kszone zu ycie paliwa.
Wa ne jest, aby zawór układu chłodzenia skrzyni korbowej miał swobod ruchu. Je li si zatka, efektem
b dzie nie tylko ga ni cie silnika i nierównomierny bieg jałowy, ale tak e w silniku pozostan produkty
spalania i przedmuchu gazów. Mo e to prowadzi do korozji silnika, złego smarowania i powa nego
uszkodzenia silnika.
ZASTOSOWANIE
Aby utrzyma najwy sz skuteczno zaleca si regularne stosowanie. Zawór układu chłodzenia skrzyni
korbowej powinien by czyszczony co 1500 km (1000 mil).
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MIEJSCA SPRZEDA Y / ZASTOSOWANIA
- hurtownie, sprzedawcy cz ci
- stacje benzynowe
- kierowcy i wła ciciele ci arówek
- domy towarowe
- sprzedawcy nowych i starych samochodów
- przedsi biorstwa taksówkarskie
- przystanie jachtowe
- sklepy z wyrobami metalowymi
KORZY CI DLA NABYWCY / ODBIORCY
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Czy ci ga nik bez demontowania go z silnika
Szybkie działanie przywracaj ce ycie i animusz.
Atakuje ywic i pokost, czy ci a do metalu
Łatwy w u yciu
Podstawowy rodek zwi kszaj cy osi gi dla wszystkich ga ników
Sprzeda przez cały rok.
Plastikowy przewód przedłu aj cy z ka dym opakowaniem
Słynna marka, dowiedziona skuteczno
Zapobiega utrudnionemu rozruchowi silnika i nierównomiernemu biegowi jałowemu.

OPAKOWANIA:
Nr Katalogowy 820 – 12 x 404 g (aerozol)
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