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EIGENSCHAPPEN 
 

• Eenvoudig toepasbaar zonder demontage. 

• Reinigt het volledige brandstofsysteem. 

• Krachtige reiniging. 

• Verbetert de verbranding. 

• Optimaliseert het brandstofverbruik. 

• Vermindert uitstoot van schadelijke uitlaatgassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OMSCHRIJVING 
Fuel Plus is een zeer effectieve toevoeging voor het volledige brandstofsysteem van benzinemotoren. Het product optimaliseert de verbranding 
waardoor er minder vervuiling en slijtage ontstaat. 
 
Fuel Plus bevat zeer actieve bestanddelen die ervoor zorgen dat de benzinemotor onder alle omstandigheden beter zal gaan presteren. Het 
product beperkt het ontstaan van storingen door het brandstofsysteem schoon te houden en vocht en roestvorming te voorkomen. 
Tevens zal het product ervoor zorgen dat de kwaliteit van de benzine optimaal blijft. Door het gebruik van Fuel Plus ontstaat er een betere 
verbranding die ervoor zorgt dat het vastzitten van inlaat- en recirculatiekleppen voorkomen wordt. Daarnaast zal de uitstoot van schadelijke 
uitlaatgassen beperkt worden. 
 
Door zijn unieke samenstelling is dit product vrij van gevarensymbolen. 
 
Door de handige verpakking met de zwanenhals is Fuel Plus zeer eenvoudig in het brandstofsysteem te brengen. De geconcentreerde inhoud 
van 250 ml volstaat voor een volledige reiniging. 

ALGEMEEN 

VERPAKKING Flacon 250 ml  

ARTIKELCODE 04.0168.9999  
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TECHNISCHE INFORMATIE 
Basis:    Geselecteerde aardoliederivaten met speciale additieven 

Volumieke massa / dichtheid:  810 kg/m³ 

Consistentie:    Vloeibaar 

Nog vloeibaar bij:    < -30°C 

Vlampunt:    72°C 

Tests:     Verbeteringstest bij vervuilde carburateur: 
(Renault 5-Test) 
Schaal: schoon = 10,0 
0.000 ppm toegevoegd = 1,0 
1.000 ppm toegevoegd = 9,2 

Verwerkingscondities:   Geen beperking 

Methode van aanbrengen:  Flacon goed schudden voor gebruik. Fuel Plus toevoegen aan de brandstoftank vóór het afvullen. Voor 
een optimaal resultaat elke 5000 - 10000 km herhalen. 
Fuel Plus kan gecombineerd worden met Valve Clean en Injection Clean. 

Reinigen handen:    Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water 

Houdbaarheid:    5 jaar in originele, ongeopende verpakking 

Opslagcondities:    Koel en droog bewaren 

Batchcodetype:    F 

EAN-Code:    Flacon 250 ml   5400563019573 

    
Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande. 

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte 
informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten 
van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze 
producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen. 
 
In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval 
de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product. 
Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen. 
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