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EIGENSCHAPPEN 
 

• Zeer snelle en effectieve reiniging. 

• Eenvoudig toepasbaar zonder moeilijke demontage. 

• Optimaliseert het motorvermogen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMSCHRIJVING 
De Turbo Clean Set is een speciaal ontwikkelde reinigingsset voor turbocompressoren van dieselmotoren voorzien van een variabele geometrie. 
De productenset zal op een zeer efficiënte en snelle manier hardnekkig roet oplossen dat zich heeft afgezet op de beweegbare onderdelen van 
de variabele geometrie. Na de reiniging kan deze weer vrij bewegen, zodat de turbocompressor weer optimaal zal functioneren. 
 
De set bestaat uit een 5-tal producten: 
 
Turbo Clean 1 is een krachtige reiniger die speciaal ontwikkeld is om hardnekkig roet in de turbocompressor op te lossen zonder deze te hoeven 
demonteren. 
 
Turbo Clean 2 is een spoelmiddel dat speciaal ontwikkeld is om Turbo Clean 1 te neutraliseren en samen met de roet- en vuilresten weg te 
spoelen. 
 
Turbo Clean 3 is een zeer krachtige reiniger voor het brandstofsysteem en de verbrandingskamer van de dieselmotor. Het product optimaliseert 
de werking van de motor en turbocompressor en biedt een uitstekende bescherming tegen nieuwe roetafzetting. 
 
Turbo Clean Tube is een lange slang om Turbo Clean 1 en Turbo Clean 2 aan te brengen. Doordat de slang extra lang is, kunnen ook moeilijk te 
bereiken turbocompressoren doeltreffend worden gereinigd. 
 
Turbo Clean Card is bedoeld om de centrale uitlaatopening van turbocompressoren af te dichten, zodat de volledige turbo gevuld kan worden 
met Turbo Clean 1 en een effectieve reiniging kan plaatsvinden. 
 
Voor de eindgebruiker wordt er in de verpakking een duidelijke instructiekaart meegeleverd waarin het doel en de werkwijze van de producten 
worden uitgelegd. 

ALGEMEEN 
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TURBO CLEAN 1 
TECHNISCHE INFORMATIE 
Basis:     Dikvloeibare reiniger op basis van organische en anticorrosie-oplosmiddelen 

Volumieke massa / dichtheid:  808 kg/m³ 

Consistentie:    Licht opschuimende gel 

Oplosmiddelen:    Mengsel van alcoholen en esters 

Vlampunt:    < 0°C 

Verwerkingscondities:   +5°C tot +30°C 

Soort ondergrond:    Metalen oppervlakken, turbo's. 

Opgelet:     Turbo Clean 1 kan geverfde of gelakte ondergronden aantasten! 

Methode van aanbrengen:  Bus goed schudden voor gebruik. Plaats de nozzle van de Turbo Clean slang op Turbo Clean 1, spuit de 
volledige inhoud van Turbo Clean 1 in de turbo en laat het product inwerken op de vervuiling. Voor 
gedetailleerde informatie: zie instructiekaart in de verpakking. 

Reinigen materialen:   Met Innotec Multisol of water 

Reinigen handen:    Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water 

Houdbaarheid:    2 jaar in originele, ongeopende verpakking 

Opslagcondities:    Koel en droog bewaren 

Bijzonderheden:    Turbo Clean 1 is vrij van methyleenchloride en methanol. 

Batchcodetype:    F 

TURBO CLEAN 2 
TECHNISCHE INFORMATIE 
Basis:     Reiniger op basis van oplosmiddelen met een groot oplossend en neutraliserend vermogen. 

Volumieke massa / dichtheid:  765 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:  Bus goed schudden voor gebruik. Plaats de Turbo Clean tube op de spuitbus Turbo Clean 2 en spoel 
hiermee de turbo aan de binnenzijde schoon. Voor gedetailleerde informatie: zie instructiekaart in de 
verpakking. 

Reinigen handen:    Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water 

Houdbaarheid:    2 jaar in originele, ongeopende verpakking 

Opslagcondities:    Koel en droog bewaren 

Batchcodetype:    F 
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TURBO CLEAN 3 
TECHNISCHE INFORMATIE 
Nog vloeibaar bij:    < -25°C 

Basis:     Geselecteerde aardoliederivaten met speciale additieven 

Volumieke massa / dichtheid:  840 kg/m³ 

Consistentie:    Vloeibaar 

Vlampunt:    71°C 

Verwerkingscondities:   Geen beperking 

Methode van aanbrengen:  Flacon goed schudden voor gebruik. Vervang en/of vul de dieselbrandstoffilter met Turbo Clean 3. Voor 
gedetailleerde informatie: zie instructiekaart in de verpakking. 

Reinigen handen:    Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water 

Houdbaarheid:    5 jaar in originele, ongeopende verpakking 

Opslagcondities:    Koel en droog bewaren 

Batchcodetype:    A 

EAN-Code:    Set  5400563029978 
    Turbo Clean 1 5400563023440 
    Turbo Clean 2 5400563017937 

Turbo Clean 3 5400563017302 

 

  
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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