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Ürün Bilgisi

microflex®

931  Partikül Filtre Temizleyici 
Tutuşmayan, metal içermeyen, dizel partikül filtrelerindeki karbon kömürlerinin ve kül birikintilerinin 
çözen temizleyici. Kalıntı kalmayacak şekilde buharlaşır. Benzersiz temizleyici nemlendirme özelliği 
sayesinde partikül filtresi petek yapısındaki kurum ve kül birikintilerini sorunsuz bir şekilde filtreden 
atılmasını sağlar.

Özellikler
B Partikül filtresini sökmeden temizleme mümkündür
B   Dizel Partikül Filtresi: içerisindeki tıkanıklığı kül ve kurumları minimize eder.
B Nötr, kül ve metal içermeyen formül
B Bu partikül filtresi temizleyicisi: Partikül filtrelerindeki karbon kömürü birikintilerini çözer.
B   Tutuşmaz ve metal içermez
B   Karbon içeren tortuları oksidasyon katalitik konvektörlerinden temizlemek için

Kullanım Alanı
B   Aşırı yüklenmiş partikül filtresi nedeniyle performans kaybı veya arıza olması durumunda
B Yüklü partikül filtresinin tutma kapasitesini eski haline getirmek için
B   Olumsuz bir sürüş profili olması durumunda önlenmesi için

Uygulama
Uygulamadan önce servis bilgisi SI 931 dikkate alın. Sonda için giriş yerinden sondayı sokarak temizleyiciyi
partikül filtresine sondayı yönelterek püskürtünüz. Temizlemenin ardından MF 932 yıkama konsantresi ile
partikül filtresini durulayın. Açık sonda/sensörü yerine monte edin, motoru 15 dakika rölantide çalıştırın.
Akabinde rejenerasyon sürecini başlatın.

Ürün Tanımı Hacim Paket Ürün Kodu
Partikül Filtre Temizleyici 1 l 12 Adet MF93101000AB

Ek aksesuarlar Paket Ürün Kodu
DPF Sonda 5 mm (yan) 1 Adet 1199411
DPF Sonda 5 mm (ön), 0 1 Adet 1199511
DPF Sonda 4 mm (yan), 0 1 Adet 1199611
DPF Sonda 4 mm (ön), 0 1 Adet 1199711

Ek aksesuarlar Paket Ürün Kodu
Partikül filtre temizleyici uygulama tabancası 1 Adet 1619330
Yıkama konsantresi, 500 ml 12 Adet MF93200500AB




