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EIGENSCHAPPEN 
 

• Effectieve reiniger voor onderdelen van het brandstofsysteem. 

• Groot reinigend vermogen. 

• Verwijdert kool-, en vetaanslag, hars, gommen, oxidatie etc. 

• Geschikt voor moderne brandstofsystemen. 

• Geschikt voor het gebruik bij brandstofsystemen met katalysator. 

• Veelzijdig inzetbaar; ook geschikt voor oudere systemen met carburateurs. 

• Eenvoudige verwerking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OMSCHRIJVING 
Fuel System Cleaner is een uiterst effectieve reiniger voor onderdelen van het brandstofsysteem. Het product verwijdert uiterst effectief 
vervuiling, zoals kool- en vetaanslag, hars, gommen, oxidatie etc. van onderdelen, zoals kleppen, actuatoren, EGR-kleppen, injectoren, 
stationaire regelmotor, gaskleppen, luchtmassameter etc. 
 
Door zijn unieke samenstelling is Fuel System Cleaner perfect geschikt voor de reiniging van nagenoeg alle moderne brandstofsystemen van 
voertuigen, zoals auto’s, motoren, vrachtauto’s, bromfietsen, tractoren etc. Ook voor brandstofsystemen waar een katalysator gemonteerd is, 
is Fuel System Cleaner veilig te gebruiken. Daarnaast kan het product ook worden ingezet bij machines, zoals maaimachines, generatoren, 
kettingzagen etc. 
 
Door zijn samenstelling kan Fuel System Cleaner ook worden gebruikt voor het grondig reinigen van de buitenkant van onderdelen van 
brandstofsystemen, zelfs als deze van kunststof zijn. 
Uiteraard is Fuel System Cleaner ook te gebruiken bij oudere systemen, zoals carburateurs, mechanische injectiesystemen etc. Na reiniging zal 
de motor beter, regelmatiger en zuiniger lopen, doordat alle onderdelen van het brandstofsysteem weer optimaal functioneren. 
 
Door de aerosolverpakking is Fuel System Cleaner zeer gebruiksvriendelijk en gemakkelijk toepasbaar. Door de speciale onbreekbare nozzle 
met rietje is het product gemakkelijk te verwerken en zijn ook de moeilijk bereikbare delen van het brandstofsysteem zeer goed te bereiken. 
Daarnaast heeft de spuitbus een speciaal ventiel waardoor ze in alle standen te gebruiken is. 

ALGEMEEN 

VERPAKKING Aerosol 500 ml  

ARTIKELCODE 04.0148.9999  
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TECHNISCHE INFORMATIE 
Basis:     Reiniger op basis van speciaal geselecteerde polaire oplosmiddelen met een groot oplossend vermogen 

Volumieke massa / dichtheid:  745 kg/m³ 

Consistentie:    Vloeibaar (spuitklaar in aerosol) 

Oplosmiddelen:    Aromatische koolwaterstoffen, alcoholen en ketonen 

Vlampunt:    < 0°C 

Verwerkingscondities:   +10°C tot +40°C 

Methode van aanbrengen:  Spuitbus goed schudden voor gebruik. De te reinigen onderdelen eventueel demonteren en met Fuel 
System Cleaner inspuiten. Bij zware vervuiling 5 tot 10 minuten laten inwerken en vervolgens 
schoonspuiten. 

Reinigen handen:    Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water 

Houdbaarheid:    2 jaar in originele, ongeopende verpakking 

Opslagcondities:    Koel en droog bewaren 

Batchcodetype:    F 

Bijzonderheden:    Niet geschikt om dieselmotoren op te starten of te laten lopen. 

EAN-Code:    Aerosol 500 ml  5400563017814 

    
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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