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Ürün Bilgisi

microflex®

933  Supap Temizleme Granül
Emme ve egzoz supap ve çevresindeki kanallar için özel temizleme granülü. Özel granül tane 
büyüklüğü ve geometrisi sayesinde hızlı, etkili ve malzeme tasarrufu sağlayan temizlik.

Özellikler
B   Kirli olan bölgelerde granül kullanım yoluyla etkili temizlik
B   Özel granül - Uyumlu ürün kalitesi sağlar.
B  Özel geometri - keskin köşe veya sıkıştırılmış aşındırıcı olmayan tanecik yapısıyla uygulanan 
ilgili yüzeyde aşınma yada zarar oluşmaz.

B  Kolay, güvenli kullanım - kalan granül parçacıkları 936 nötralize çözücü sıvı ile çözünebilir.

B  Bu ürün herhangi bir tehlike sınıfında değildir.

B  Etiket üzerinde tehlike işaretleri (risk sembolleri ve/veya yazıları) bulunmasına ihtiyaç yoktur.

Kullanım Alanı
B  Emme supap ve çevre kanalları temizliği

B  Egzoz supap ve çevre kanalları temizliği

Uygulama
Kullanım öncesi servis bilgisi SI 13400 takip ediniz. Uygulamayı 13400V1 granül temizleme seti 
ile uygulayınız.

Dozaj
1 araç (4 silindir) için 2 adet 933 supap temizleme granül (emme manifold geometrisi, kullanıcı 
tecrübeleri ve kirlilik miktarına bağlı olarak) ihtiyaç vardır. 1 tüp 936 Nötralize Çözücü 3 araca 
kadar yeterlidir.

Not
B  Uygulama sonrasında 974 Benzin sistem etken madde veya 984 Dizel sistem etken madde 
kullanılmalıdır
Ürün Tanımı Hacim Paket Ürün Kodu
Supap Temizleme Granül 1 l 12 Adet MF93301000AB

Gerekli aksesuar Paket Ürün Kodu
Supap Temizleme Sistemi, 0 1 Adet 1613400V1
Nötralize Çözücü, 200 ml 12 Adet MF93600200AB




