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Termékismertető         
Pro-Line szívórendszer tisztító dízel 

  
Leírás 
Aktív oldószer nagy hatékonyságú adalékkombinációval. Eltávolítja a dízel szívó- és 
fojtószeleprendszer szennyeződéseit és lerakódásait. Oldja és eltávolítja az olyan kenőcsös 
szennyeződéseket, mint olaj, gyanta, ragasztóanyag stb. Biztosítja a mozgó alkatrészek 
működőképességét és növeli a dízelmotorok üzembiztonságát.   
  
Tulajdonságok 
- optimális, gazdaságos alkalmazás 
- használata egyszerű 
- tisztítás szétszerelés nélkül 
- alkalmas dízel-részecskeszűrős gépkocsikhoz  
- gyors tisztítás 
- jó tisztítóhatás 
 
Technikai adatok 
Sűrűség     0,831 g/ml     
Illat     jellegzetes 
Állag     folyékony, spray 
Szín/megjelenés   borostyán, zavaros 
Bázis     oldószerkeverék 
Lobbanáspont    <21 oC    
Minimum eltarthatóság eredeti 24 hónap 
zárt csomagolásban 
 
Felhasználási területek 
A teljes szívórendszer tisztításához. Használata a makacs lerakódások kiküszöbölése 
érdekében minden szervizelés alkalmával javasolt AGR-szeleppel (füstgáz-visszavezető 
szelep) és DPF-vel (dízel-részecskeszűrő) gyártott gépjárművekhez. Kizárólag 
dízelmotorokhoz alkalmazható! 
 
Alkalmazás 
Biztosítsuk a szívórendszerhez való hozzáférést. Ez lehetőleg a motorhoz közel és a 
légtömegmérő után legyen. A tisztítási folyamat megkezdéséhez indítsuk be a motort. 
Ha a motor a lehúzott szívócső mellett nem tudja tartani a fordulatszámot vagy nem indítható 
be, akkor kapcsoljuk ki a gyújtást és húzzuk ki a légtömegmérőből a dugót. Ez esetben a 
feltárt hibát a tisztítás befejezését követően egy erre szolgáló diagnosztikai készülékkel 
törölni kell a vezérlőegységből és szükség esetén újra kell programozni a légtömegmérőt.  
A Szívórendszer tisztítót a permetező szonda segítségével fújjuk a szívórendszerbe, 2-3 
másodpercenkénti intervallumokban min. 2.000-es fordulatszámnál. Eközben mozgassuk a 
szondát oda-vissza, hogy tisztító a szívótraktus minden részébe eljusson.  
Ha a kezelés során a fordulatszám növekedés meghaladja az 1000 fordulatszámot, azonnal 
szakítsuk meg a műveletet. Ügyeljünk rá, hogy a Szívórendszer tisztító ne lépjen 
kontaktusba a légtömegmérővel ill. festett szerkezeti elemekkel.  
Az ARG szelep, szívókönyök vagy beömlő szelepek makacs elszennyeződése esetén 
ismételjük meg az eljárást egy második doboz tisztítószerrel. A szórófejet összeszerelés 
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után már ne vegyük le a dobozról. Alkalmazás után járassuk a motort még kb. 20 
másodpercig 2.000-es fordulatszámon az esetleges maradványok elégetéséhez.   
 
Figyelem! 
A szórófejet összeszerelés után már ne vegyük le a dobozról.  
 
Forgalmazott kiszerelések 
 
400 ml-es doboz spray  21704 PL-HU-RO 
400 ml-es doboz spray  5168 D-GB-I-E-P 
 
  
 
 
Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellett 
kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő. 
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