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EIGENSCHAPPEN 

Is het meest effectieve en geconcentreerde product bij klachten of 

storingen aan dieselmotoren. 

Reinigt eenvoudig, zeer effectief, krachtig en snel het volledige 

brandstofsysteem en verbrandingsruimten van elke dieselmotor vanuit 

de tank. Kan klachten veroorzaakt door vervuiling oplossen en 

voorkomen. Regelmatig gebruik (iedere onderhoudsbeurt) draagt bij 

aan een soepel draaiende motor en heeft een gunstig effect op 

brandstofverbruik, betrouwbaarheid, levensduur en onderhouds- en 

reparatiekosten. 

 

                                 GEBRUIKSAANWIJZING 

Voeg 1 dosis TC3 DIESEL CLEAN ULTRA toe aan de brandstoftank. 

Gebruik bij voorkeur op een volle tank (40 tot 70 liter), of adviseer de 

berijder na toevoeging te tanken. Bij normale omstandigheden is 

toevoeging iedere 20.000 á 30.000 kilometer voldoende om de 

voordelen optimaal te benutten. Bij zware omstandigheden wordt een 

frequentie van 5.000 á 10.000 kilometer geadviseerd. Maximaal effect 

na 20 tot 40 kilometer. 

Gebruik van dubbele dosis wordt afgeraden. 

 

Praktische tip; Reinig indien mogelijk vóór reparatie aan het 

brandstofsysteem. Monteer geen nieuwe delen in een vervuild systeem! 

 

 



  

 

                                 PRODUCTINFORMATIE  

 

TC3 DIESEL CLEAN ULTRA Is EN590 compatibel en geschikt voor 

elke dieselmotor (alle typen lijn-, rotatie-, en hoge druk pompen, 

pompverstuiver, common rail) en alle soorten dieselbrandstof. 

Verbetert de smering van de dieselbrandstof en neutraliseert 

zuurvorming. 

Verhoogt de opslagbestendigheid, gaat oxidatie en veroudering van 

brandstof tegen. 

Behandelt vocht. Verbetert de opname van vocht tijdens beweging, 

maar scheidt vocht van brandstof bij stilstand. Dit is belangrijk om 

emulsie van brandstof en vocht bij ongunstige omstandigheden 

(bijvoorbeeld bij vorst, en actueel door bijmenging van biobrandstof) te 

voorkomen. 

Reinigt effectief; tank(element), leidingen, pomp, rail en sensoren, 

injectoren/verstuivers, verbrandingsruimten. 

Vermindert roetvorming, verbetert mengselbereiding en verbranding. 

Dit heeft een gunstig effect op  

de werking van uitlaatgasnabehandeling, vervuiling EGR en belasting 

motorolie, en leidt tot kleinere correctie door het motormanagement en 

minder kans op storingen.  

In een schoon systeem zijn alle componenten en de brandstof in staat 

beter te functioneren en dat heeft een gunstige invloed op 

brandstofverbruik, levensduur, betrouwbaarheid, motorvermogen en 

olieverbruik. 

 

                                 VERPAKKING 

 

 Flesje van 300 ml voor 50 tot 70 L brandstof. 

 Artikel nummer : MT013H 

 

Dit informatieblad is bedoeld om u te adviseren. Dit houdt geen verplichting in van onze kant. 


