IN & OUT PETROL
MULTIFUNCTIONEEL REINIGEND ADDITIEF VOOR DI EN IDI BENZINEMOTOREN

OMSCHRIJVING
IN & OUT PETROL is een professioneel product van een nieuwe generatie
voor benzinemotoren. Het heeft een dubbele actieve functie in
benzinemotoren, dankzij de detergerende additieven met een
ongeëvenaarde efficiëntie.
• Reinigt actief het injectiesysteem en grondig het volledige
brandstofsysteem, de brandstoftank, opvoerpomp, hoge drukpomp
en inlaatkleppen (IDI motoren).
• Oxideert roetafzettingen met behulp van zuurstofrijke polaire
componenten, die zorgen voor een actieve diepe reiniging van de
verbrandingskamer, uitlaatsysteem, turbocompressor, katalysator en
ook het roetfilter. De hedendaagse motortechniek zal in de toekomst
namelijk ook benzinemotoren met een roetfilter voortbrengen.

BASISVOORDELEN
•
•
•
•
•
•

Geoptimaliseerd motorvermogen.
Lager brandstofverbruik.
Stabieler en zachter draaiende motor met minder geluiden en
vibratie.
Verhoogde motorbetrouwbaarheid.
Probleemloze werking van uitlaat nabehandelingsysteem
(katalysator, roetfilter).
Verlaagt de uitstoot van schadelijke gassen en roetdeeltjes.

EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•
•
•

Herstelt de optimale werking van de turbocompressor.
Reinigt de verbrandingskamer, uitlaatsysteem, turbocompressor,
katalysator en (toekomstig het roetfilter) grondig.
Passieve regeneratie van de roetfilter wordt sneller opgestart.
Houdt het uitlaat nabehandelingsysteem schoon.
Reinigt grondig het volledige brandstofinjectiesysteem, de brandstoftank, opvoerpomp, hoge drukpomp,
inlaatkleppen.
Reinigt actief het injectiesysteem.

TOEPASSING
Voor zowel preventief als probleemoplossende toepassingen.
Ons advies is om de IN & OUT PETROL te gebruiken bij elk onderhoud van de motor.
Geschikt voor alle DI en IDI benzinemotoren. Behandeling zonder demontage van verdere onderdelen.
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GEBRUIKSAANWIJZING
Ledig de volledige bus (1L) in de brandstoftank, die een inhoud van minimaal 30 liter en maximaal 45 liter
brandstof mag bevatten. Maak een testrit met de wagen, waarbij de motor goed wordt belast en verhoog
regelmatig het toerental (> 4000 tr/min) om zo de motor en het uitlaatsysteem voldoende op te warmen.
AANBEVELINGEN: Gebruik tijdens iedere onderhoudsbeurt om ernstige vervuiling en motorstoringen te
voorkomen. Gebruik bij problemen wanneer hoge uitstoot wordt waargenomen of bij motorstoringen.
Voor optimaal resultaat, reinig de motorinlaat met XENUM INTAKE PRO spray (art.nr.: 4151500).

KARAKTERISTIEKEN
Vorm:
Kookpunt:
Vlampunt:
Dichtheid bij 20°C:

Vloeistof
55°C
<18°C
0,818 g/cm3

Inhoud: 6x 1L
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