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Ürün Bilgisi

microflex®

974  Direkt Enjektör Koruyucu
Düzenli kullanıldığında, ROA2 teknolojisine sahip enjektörleri yakıtla ilgili birikintilere karşı korur. Bu 
tüketim ve egzoz emisyon değerlerini en aza indirir. Yakıt deposuna eklendiğinde, yakıtın DIN EN 228 
yakıt standardında kaldığı kanıtlanmıştır. Tüm benzin - (etanol) karışımları için uygundur (EURO 6).

ROA2 Teknoloji (Reaktif Organik Bileşenler) 
B ROA2 teknoloji temelli yüksek temizleme performansına sahip formülasyon. 
B   Enjektörlerdeki kirliliği söker ve temizler. 
B Yeniden kirlenmeleri önler. 
B   Tüm benzin yakıtlar içerisinde mükemmel karışım sağlanır. 

Özellikler
B  Yakıt kaynaklı kirliliklere karşı koruyucudur.
B  Yakıttan kaynaklı kirliliğe karşı orijinal fabrika ayarlarını koruyarak düşük yakıt tüketimi ve 
emisyon değeri sağlar.
B  Yanmayı geliştirerek oktan sayısını güvenli seviyeye ilerletir.
B  Yakıt kaynaklı motor vuruntuları azaltır
B  Tüketicinin kullanımı için uygundur

Kullanım Alanı
B Tüm emme ve direkt enjeksiyonlu benzinli motorlar için 
B   Kötü yakıt kalitesine karşı korur.
B   Düzenli olarak koruma sağlanması için Enjektör Direkt Temizleyici MF 979 veya Enjektör 
Yoğun Temizleyici MF 937 kullanılmalıdır.
Uygulama
Yıllık kontrol sırasında depoya ilave edilmelidir. Dolum borusunu (huni) kullanın. (depoda en 
az 10lt yakıt olmalı)

Dozaj
80 lt. yakıta kadar yeterlidir

Ürün Tanımı Hacim Paket Ürün Kodu
Direkt Enjektör Koruyucu 0.2 l 24 Adet MF97400200A

Ek aksesuar Paket Ürün Kodu
Benzin Yakıt Dolum Borusu 1 Adet 111303




