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RAVENOL Diesel System Cleaner  
 
Přísada do paliva pro všechny vznětové motory. 
 
RAVENOL Diesel System Cleaner je přísada do paliva pro všechny vznětové motory, která slouží k čištění 
vznětového systému, zvýšení bezpečnosti provozu a ekonomické výhodnosti vznětových motorů. 
 
RAVENOL Diesel System Cleaner je čisticí prostředek pro elektronicky a mechanicky řízené vstřikovače paliva. 
 
RAVENOL Diesel System Cleaner zajišťuje vyčištění vstřikovacího systému, a tím i spalování s nízkým stupněm 
sazí a sníženým množstvím pevných částic. 
 
RAVENOL Diesel System Cleaner zabraňuje chrastivým zvukům a hrubému chodu na volnoběh. 
 
Poznámky k použití 
 
RAVENOL Diesel System Cleaner se přidává do motorové nafty. 
 
Aplikační poznámka: 
Vznětové motory osobních a nákladních automobilů 
Lze použít preventivně při každém servisním zásahu, zejména před měřením emisí. 
V případě sníženého výkonu motoru 
Pro všechny opravy vstřikovacích systémů vznětových motorů 
Lze použít i v případě bionafty nebo směsí motorové nafty s bionaftou 
Použití: Čištění se provádí v nádrži nebo naplněním filtru. 
 
Proces čištění pomocí nádrže: Obsah plechovky vystačí na cca 80 litrů motorové nafty. (Míchací poměr: 1 : 250). 
Naplňte odpovídající množství v závislosti na naplnění nádrže. Opakujte po ujetí 2000 km. 
 
Postup čištění pomocí pouzdra filtru: Je bezpodmínečně nutné obnovit filtr! Zcela naplňte pouzdro filtru čističem 
naftového systému RAVENOL a odstraňte vzduch. Doba čištění cca 10 min. při střídavých otáčkách do max. 
2000 ot. 
 
RAVENOL Diesel System Cleaner poskytuje: 
 
Čištění vstřikovacího systému 
Přesné jemné rozprašování motorové nafty. 
Dosažení plného výkonu motoru 
Snížení tvorby kouře  
 
 
 

Vlastnosti Jednotka Data Zkouška podle 

Hustota při 20 ° C kg / m 839 EN ISO 12185 

Barva 
 

Hnědá vizuálně 

 
Všechny uvedené hodnoty jsou přibližné hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám. 
Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají 
vyhrazeny. V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci. 
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