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PRODUCT INFORMATIE 

 

Common Rail Diesel Injector Cleaner 
 
Bardahl Common Rail Diesel Injector Cleaner is een nieuwe geconcentreerde formule is speciaal ontworpen 
voor het opheffen van problemen zoals; het haperen bij accelereren, het onregelmatig stationair lopen van de 
motor, problemen bij een koude start, hoog brandstofverbruik en uitlaatrook, dat het gevolg is van vervuiling 
van het brandstofsysteem van zowel oude als nieuwe dieselmotoren. (HDI - CDI - TDI - TDCI - DCI - 
pompverstuiver, enz.… ) 
 
Het probleem 
 
Al naar gelang de herkomst van de ruwe aardolie en de raffinage techniek verschillen dieselbrandstoffen sterk 
van elkaar. Dit tezamen met een onregelmatig rijpatroon zorgt voor verstopping van het inspuitsysteem, 
onregelmatig lopen van de motor, slecht starten, hoger brandstofverbruik en sterke rookontwikkeling als 
gevolg van slechte verbranding. 
 
De werking 
 
Bardahl Diesel Injector Cleaner bevat een zorgvuldige formulatie van speciale oplos- en reinigingsmiddelen die 
de verstuivers reinigen en onderhouden zonder ze te demonteren. Dit product  is speciaal voor professioneel 
werkplaatsgebruik. 
 
Eén behandeling zorgt al voor de volgende verbeteringen: 
 
− Reiniging en bescherming van het complete injectiesysteem (injectoren, kleppen, pomp, leidingen enz.…) 
− Verhoogt het cetaangetal van de dieselolie en bevordert de acceleratie van de motor. 
− Verhindert het vastlopen van de injectoren en van de pomp door verwijdering van water uit de brandstof. 
− Vermindert het brandstofverbruik dankzij de antiwrijving-eigenschappen. 
− Reduceert het lawaai van de motor dankzij de smerende eigenschappen. 
− Reduceert de uitlaatrook en vereenvoudigt het opnieuw afstellen van de motor conform de emissie-eisen. 
 
 
Gebruiksaanwijzing 
 
Giet de inhoud van dit blik in 20 liter dieselbrandstof, rijdt een stukje en tank uw brandstoftank vol. 
Aanbeveling: de behandeling elke 5.000 km herhalen en in ieder geval voor een algemene periodieke keuring. 
Dit product is onschadelijk voor roetfilters. Voor directe reiniging dit product eerst mengen met één liter 
dieselbrandstof. Het product wordt aanbevolen door de belangrijkste motorconstructeurs. 
 
 
Artikelnummer 1155B 
Inhoud  500 ml    
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