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FULL DETOX PRO 
ZAAWANSOWANY DODATEK DO PALIWA 
 
OPIS 

Całkowicie wielofunkcyjny dodatek do silników benzynowych i Diesla.Specjalnie 
opracowany dla wszystkich silników benzynowych i Diesla włączając w to 
najnowszą generacje z wysokociśnieniowymi wtryskiwaczami aby:  
 
•     Intensywnie czyści paliwowy układ wtryskowy.  
•     Aktywnie i efektywnie czyścić Diesel Particle Filter (DPF), 
      Gasoline Particle Filter (GPF) oraz zmienną geometrię w turbo sprężarkach.  

PODSTAWOWE KORZYŚCI 

•     Oszczędność paliwa.  

•     1 produkt do benzyny I Diesla.  

•     Bezawaryjne funkcjonowanie DPF/GPF & katalizatorów.  

•     Gładka praca silnika.  

•     Przywrócona moc i dynamika.  

•     Redukcja dymienia i CO2..  
      Pomaga przejść przeglądy rejestracyjne. 

•     Poprawia niezawodność silnika.  

WŁAŚCIWOŚCI 

•     Czyści układ wtryskowy i pompy.  

•     Przyspiesza regeneracje  Diesel/Gasoline Particle Filter.  

•     Chroni układ dolotowy I zawór EGR od osadów węglowych.  

•     Utrzymuje turbine i układ wydechowy w czystości.  

ZASTOSOWANIE 

Używaj podczas regularnych serwisów lub podczas wystąpienia problemów. 
Specjaliści XENUM zalecają czyszczenie DPF/GPF oraz systemu wtryskowego 
przynajmniej raz do roku. Zalecany do wszystkich silników spalinowych, 
włączając  te najnowszej generacji z wysokociśnieniowymi układami 
wtryskowymi oraz bezpośrednimi wtryskami z EGR, DPF/GPF i katalizatorami. 
Może być użyty w ciągnikach siodłowych, traktorach, silnikach samobieżnych 
oraz samochodach. Kompatybilny z biopaliwem.  
 
UŻYCIE 
Zapobieganie: Dodaj zawartość opakowania (1L)  do paliwa przed 

zatankowaniem na max 70l. Powtarzaj co każde 15.000km.  
Czyszczenie: Dodaj zawartość opakowania (1L)  do zbiornika zawierającego 30 

i max 50l paliwa. Jedź samochodem kilkakrotnie z dużym obciążeniem  i na 
wysokich obrotach (>3000 obr) aby rozgrzać układ wydechowy, turbine i 
pozostałe systemy.  

TYPOLOGIA 

Stan fizyczny 
Kolor 
Punkt wrzenia 
Punkt zapłonu 
Temp. samozapłonu 
Gęstość przy 20 °C 
Rozpuszczalność w wodzie  przy 20 
ºC 

płyn 
bursztynowy 
187 °C < - > 240 °C 
61 °C 
255 ºC 
0.79 kg/L 
NIE 

OPAKOWANIE 

1L puszka (12 x 1L / Karton) 
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