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PRODUCT INFORMATIE 

 

Diesel Injector Cleaner 
 
Bardahl Diesel Injector Cleaner is een wetenschappelijk samengesteld “service product” voor de professionele 
gebruiker. Het reinigt het inspuitsysteem van neerslagen die ontstaan door langdurig en afwisselend gebruik 
van dieselbrandstof. 
 
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 ontwikkeld voor 
professioneel werkplaatsgebruik. 
 
Gebruiksaanwijzing 
 
Methode 1 
Laat de motor warm lopen. Maak de brandstofleiding bij de pomp, die van de tank naar de brandstofpomp, 
loopt los en vervang deze door een slangetje dat van de pomp naar het blikje Bardahl Diesel Injector Cleaner 
loopt. Maak de retourbrandstofleiding los en plaats deze in het blikje. Er is nu een circulatiesysteem ontstaan 
waarbij het blikje Bardahl Diesel Injector Cleaner de brandstoftank vervangt. Start de motor en laat de motor 
lopen tot ¾ deel van het product is gebruikt. Let erop dat niet een van de leidingen droog komt te staan. 
Monteer de leidingen weer als voorheen en giet de resterende hoeveelheid Bardahl Diesel Injector Cleaner in 
de brandstoftank. Let erop dat er geen lucht in de leidingen komt. 
 
Methode 2 
Verwijder het brandstoffilter en vul het met Bardahl Diesel Injector Cleaner. Monteer het filter, start de motor 
en giet het restant in de tank. Een extra blikje Bardahl Diesel Injector Cleaner in de tank zorgt voor extra 
reiniging tijdens het rijden.  
 
Methode 3 
Giet een blikje Bardahl Diesel Injector Cleaner in de tank en laat de motor lopen. 
Voor alle duidelijkheid: Bardahl Diesel Injector Cleaner zorgt na reiniging van het injectiesysteem voor een 
betere en schonere verbranding van de dieselbrandstof. Al naar gelang de mate van vervuiling zal gebruik van 
dit product voor betere testresultaten zorgen, met andere woorden: minder roestuitstoot, meer vermogen, 
minder brandstofverbruik en een langere levensduur van de verstuivers en brandstofpomp. Dit zorgt weer voor 
minder belasting van het milieu en voor een aanzienlijke kostenbesparing. 
 
Bardahl Diesel Injector Cleaner is het meest effectief als het gebruikt wordt volgens methode 1, aangezien de 
werking dan het meest geconcentreerd plaatsvindt.  
Methode 2 is “second best”, omdat dan een deel van het product teruggaat naar de brandstoftank. Methode 3 
werkt meer preventief of reinigt na verloop van tijd. 
 
 
Artikelnummer 1185 
Inhoud  300 ml  
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