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EIGENSCHAPPEN 

Reinigt effectief en eenvoudig vanuit de brandstoftank ieder 

dieselmotor, en is vooral na het verbrandingsproces werkzaam. 

Kan verstoorde werking van roetfilter en/of variabele turbo- 

verstelling herstellen of storingen voorkomen. Bevat TC3 DIESEL 

CLEAN ULTRA, en bezit daarmee ook alle eigenschappen van dit 

product. Regelmatig gebruik draagt bij aan een soepel draaiende 

motor en heeft een gunstig effect op brandstofverbruik, 

betrouwbaarheid, levensduur en onderhouds- en 

reparatiekosten. 

 

                                 GEBRUIKSAANWIJZING 

Voeg 1 dosis CLEAN FAP DPF AND TURBO CLEANER van 500 ml 

toe aan de brandstoftank. 

Als er zich geen of slechts sporadische klachten voordoen op een 

volle tank (40 tot 70 liter) gebruiken. 

Als er storingen of klachten waarneembaar zijn, gebruik dan 1 

dosis op een halve tank, en voer via testapparatuur een 

geforceerde regeneratie uit. Let op de voorschriften! 

Maak aansluitend een uitgebreide proefrit, met wisselend 

toerental en belasting.  

Vooral als zich klachten voordoen die veroorzaakt worden door 

een slecht functionerende verstelling van de turbo, is het 
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belangrijk de motor meerdere malen te belasten vanuit laag 

toerental. 

 

                                 PRODUCTINFORMATIE  

Is EN590 compatibel en geschikt voor elke dieselmotor (alle typen 

lijn-, rotatie-, en hoge druk pompen, pompverstuiver, common 

rail) en alle soorten dieselbrandstof en biodiesel t/m B30. 

Heeft alle voordelen en kenmerken van TC3 DIESEL CLEAN ULTRA 

aangevuld met een sterk reinigend effect op het 

uitlaatgasnabehandelingssysteem.  

Werkt als katalysator op roetdeeltjes. Roet verbrandt bij lagere 

temperatuur en het regeneratieproces verloopt effectiever, sneller 

en vollediger.  

Verlaagt de roetbelasting van het roetfilter. 

Een toegevoegde cetaanverbeteraar zal (tijdelijk) bijdragen aan 

het verbeteren van de verbranding om het effect van een 

verstoppend roetfilter op de verbranding te niet te doen.  

Bij een roetfilter dat langzaam verstopt raakt zal de tijd tussen de 

regeneratie processen steeds verder afnemen. Dit kan leiden tot 

klachten en heeft extra brandstofverbruik en afname van 

motorvermogen tot gevolg. 

Minimale roetbelasting en correct functioneren van het 

uitlaatgasnabehandelingssysteem dragen bij aan maximale 

levensduur van het roetfilter inclusief katalysator. 

 

 

                                 VERPAKKING 

 Flesje van 500 ml voor 50 tot 70 L brandstof. 

 Artikel nummer : MT019 

 

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


