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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
microflex® 974.

Κωδικός: 133 Περιεχόμενο: 400 ml Ποσότητα Κιβωτίου: 12

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εφαρμόζεται μέσω του συστήματος εισαγωγής με τον κινητήρα σε λειτουργία.

Οι βαλβίδες καθαρίζονται χωρίς αποσυναρμολόγηση. 

Καθαρίζει την περιοχή εισαγωγής (πολλαπλή κι αγωγούς).

Καθαρίζει τις έδρες και τα στελέχη των βαλβίδων.

Αφαιρεί τις επικαθίσεις στον θάλαμο καύσης.

Εξασφαλίζει ακριβές κλείσιμο της βαλβίδας στην έδρα της και κανονικές τιμές συμπίεσης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Τεχνικά: αποκαθιστά τη συμπίεση των 

κυλίνδρων με τον καθαρισμό των 

βαλβίδων. Χρησιμεύει και για διάγνωση 

της κατάστασης των βαλβίδων.

Επαγγελματίας: ταχύτητα κι ευκολία 

χρήσης, ικανοποίηση του τελικού πελάτη.

Τελικός πελάτης: όχημα σε άριστη 

κατάσταση, μειωμένος χρόνος παραμονής 

στο συνεργείο, μείωση της κατανάλωσης 

καυσίμου με επακόλουθο οικονομικό 

όφελος.

Περιβάλλον και υγεία: μείωση των 

επιβλαβών εκπομπών καυσαερίων.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ

Σε όλους τους κινητήρες βενζίνης (ειδικά του

άμεσου ψεκασμού).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πότε:

Όταν το όχημα υπόκειται συχνά σε συνθήκες «σταμάτα – ξεκίνα».

Σε περίπτωση υπερβολικής κατανάλωσης καυσίμου.

Σε περίπτωση όπου ο κινητήρας «τρέμει».

Σε περίπτωση κακής απόδοσης του κινητήρα ή μειωμένης ικανότητας επιτάχυνσης.

Πριν από όλες τις εργασίες ρύθμισης του κινητήρα και τον έλεγχο των εκπομπών καυσαερίων.

Σε περίπτωση χαμηλής συμπίεσης.

Χρήση:

ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης (SI 133) στην επόμενη σελίδα.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ακροφύσιο ψεκασμού (Κωδ. 2200).

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Κατά την εργασία να φοράτε κατάλληλα προστατευτικά

γάντια και γυαλιά ασφαλείας / προστασίας προσώπου!

Όλες οι εργασίες στα συστήματα ψεκασμού του καυσίμου

πρέπει να γίνονται κάτω από αυστηρές συνθήκες

καθαριότητας!

Κατά την εφαρμογή του προϊόντος χρησιμοποιήστε

προστατευτικά γυαλιά και γάντια!

Σε περίπτωση καθαρισμού και με το TUNAP 137 ή το

TUNAP 979, να γίνεται πρώτα καθαρισμός με το TUNAP

133!

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1. Μετρήστε την συμπίεση.

2. Πριν από τον καθαρισμό χρησιμοποιείστε το προϊόν

TUNAP 974 (αδειάστε ένα δοχείο στο ρεζερβουάρ του

οχήματος), και φθάστε τον κινητήρα σε θερμοκρασία

λειτουργίας (εάν είναι δυνατόν, οδηγώντας το όχημα).

3. Ενώ λειτουργεί ο κινητήρας, εισάγετε το ειδικό ακροφύσιο του προϊόντος TUNAP 133 σε κάποιο κατάλληλο σημείο του

συστήματος εισαγωγής. Αυτό μπορεί να γίνει από τον σωλήνα αναρρόφησης ή από κάποια άλλη ειδική σύνδεση, αισθητήρα κλπ.

(όπως π.χ. στην φωτογραφία).

4. α) Εάν ψεκάζετε αντίθετα με την φορά εισαγωγής του αέρα, χρησιμοποιείστε το ειδικό ακροφύσιο που παρέχεται για να

βεβαιωθείτε ότι το καθαριστικό έχει διανεμηθεί ομοιόμορφα σε όλους τους κυλίνδρους.

β) Εάν ψεκάζετε προς την φορά εισαγωγής του αέρα, το προϊόν αυτόματα διανέμεται ομοιόμορφα σε όλους τους κυλίνδρους. Σε

αυτήν την περίπτωση δεν χρειάζεται το ειδικό ακροφύσιο.

5. Ψεκάστε την μισή ποσότητα του προϊόντος διακοπτόμενα κι ομοιόμορφα σε όλα τα κανάλια της εισαγωγής, με τον κινητήρα να

λειτουργεί περίπου στις 2.000 στροφές/λεπτό. Εάν χρησιμοποιείτε το ειδικό ακροφύσιο, πρέπει να το κουνάτε εμπρος - πίσω

μεταξύ των καναλιών για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη διανομή του προϊόντος. Όταν οι στροφές της μηχανής ξεκινήσουν να

πέφτουν σταματήστε τον ψεκασμό. Επαναφέρατε τον κινητήρα πάλι στις 2.000 στροφές/λεπτό και ξεκινήστε ξανά τον ψεκασμό.

6. Σταματήστε τον κινητήρα κι αφήστε να δράσει το προϊόν για 30 λεπτά.

7. Ζεστάνετε πάλι τον κινητήρα μέχρι να έρθει σε θερμοκρασία λειτουργίας.

8. Ψεκάστε το άλλο μισό του προϊόντος όπως περιγράφεται στο βήμα 4.

9. Εκτελέστε μία δοκιμή στον δρόμο (test drive) αμέσως μόλις συμπληρωθεί ο κύκλος καθαρισμού, για την εξάλειψη κάθε

υπολείμματος.

10. Επαναλάβετε τη μέτρηση συμπίεσης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμπίεση σε κάποιον κύλινδρο, θα πρέπει να παρέμβετε

στον κινητήρα μηχανικά.

Δοσολογία: Για κινητήρες μέχρι 5 κυλίνδρους: 1 δοχείο. Για κινητήρες 6 και 8 κυλίνδρων: 2 δοχεία. Για κινητήρες 10 και 12

κυλίνδρων: 3 δοχεία. Για κινητήρες 16 κυλίνδρων (W16): 4 δοχεία.

ΜΕΤΑΠΡΙΝ


