Product informatie

Fuel Water Remover
Bardahl Fuel Water Remover is een geconcentreerd mengsel van speciale
additieven die vocht oplossen in benzine en diesel olie, en verbrandt tijdens het
normale verbrandingsproces van de motor.
Het probleem
Door verschillende oorzaken ontstaat er vocht in de brandstoftank. Vaak ontstaat dit
door ondeugdelijke opslag, lekke tank, slechte aansluitingen of vuldop. Er kan zich
ook condens vormen door grote temperatuursverschillen. Water mengt niet met
brandstof, zal corrosie vormen in het injectiesysteem of carburator, zal een negatief
effect hebben of het verbrandingsproces, zal zorgen voor een slechte acceleratie en
vermogensverlies en in veel gevallen problemen geven bij de koude start. Bardahl
Fuel Water Remover lost al deze problemen op. Het product is ontwikkeld voor
zowel benzine als dieselmotoren met of zonder turbo.
De werking
Bardahl Fuel Water Remover neemt het water uit de brandstoftank op en zorgt
ervoor dat het zonder problemen verbrandt in de verbrandingskamer van de motor.
Door het water uit de brandstoftank, het filter en de leidingen te halen wordt
corrosievorming voorkomen. Daarnaast wordt het “pingelen” verminderd en worden
de motorprestaties verbeterd.
·
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Verwijdert water uit benzine en diesel
Beschermt het brandstofsysteem (injectiesysteem of carburateur).
Voorkomt de geleidelijke vorming van roest in het brandstofsysteem, vervuiling
van de verstuivers en ijsvorming in de carburator of het brandstoffilter.
Vergemakkelijkt de koude start en beschermt uw motor tegen corrosie.

Gebruiksaanwijzing
Voor het tanken één flacon in de tank gieten. Op deze wijze zal het product zich
goed mengen met de brandstof. Eén flacon is voldoende voor ongeveer 60 liter
brandstof. Voor zowel benzine als diesel. Ook in het gebruik voor auto’s met
katalysator.

Artikelnummer
Inhoud

1082
300 ml
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