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 AR6500 Professional DPF & CAT Cleaner  
Profesjonalny środek czyszczący filtry cząstek stałych (DPF) i konwertery katalityczne 

 

 
OPIS: 
 

Wiek i wyższy przebieg pojazdu oraz coraz wyższa zawartość komponentów BIO w dzisiejszych 
paliwach czynią regenerację filtrów DPF coraz trudniejszą. Zapełnione filtry bywają 
przedmiotem kosztownych wymian oraz powodem kosztownych napraw.  

AR6500 pomoże wydłużyć żywotność całego system kontroli emisji i zwalczy negatywne skutki 
jazdy miejskiej. 

AR6500 to unikalny pakiet silnych zaawansowanych dodatków czyszczących rejony spalania 
mieszanki oraz cały system kontroli emisji spalin umożliwiając ich naturalną regenerację  
i dłuższą żywotność.  
 
AR6500 wykorzystuje unikalną formułę zawierającą  mieszankę opatentowanych molekuł, które 
w procesie spalania są aktywowane a nie niszczone jak to ma miejsce w przypadku wielu 
konwencjonalnych dodatków do paliw. Molekuły te łączą się z cząsteczkami węgla 
nagromadzonymi w na skutek spalania oleju napędowego aby pełniąc rolę katalizatora 
skutecznie i bezpiecznie usuwać powstały nagar. Molekuła po molekule depozyty są bezpiecznie 
usuwane a utracone osiągi oraz wydajność konwerterów katalitycznych i filtrów DPF są 
przywracane. 

AR6500 może być bezpiecznie stosowany w systemach zamkniętych oraz jako środek 
prewencyjny dla podtrzymania i zapewnienia optymalnej wydajności elementów. 

AR6500 jest bezpieczny i w pełni kompatybilny ze wszystkimi typami filtrów cząstek stałych 
(DPF) i konwerterów katalitycznych i nie uszkodzi żadnego z nich ani elementów układu 
paliwowego, silnika czy turbosprężarki. 

 
 
Zalety / Korzyści 
 
• Wydajna unikalna formuła 
• Obniża ilość depozytów węglowodorowych 
• Usprawnia pasywną naturalną regenerację filtrów cząstek stałych (DPF)  
• Wydłuża okres użyteczności elementów systemu kontroli spalin  
• Redukuje szkodliwe emisje CO, NOx, SO, SO2 i HC 
• Odpowiedni do wszystkich rodzajów oleju napędowego, w tym BIO ON. 

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU 
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Instrukcje stosowania: 
 
Dodawaj jedną butelkę 430ml do zbiornika oleju napędowego tuż przed tankowaniem.  
 
Stosuj AR6500 co 8000-16000km oraz kiedy wymagane jest czyszczenie filtra DPF. 
 
Pojedyncza butelka 430ml wystarcza na 15 do 25 litrów oleju napędowego każdego typu. 
 
W przypadku silnego zapełnienia filtra stosuj 2 butelki na 30 do 50 litrów paliwa. 
 
Jeździć umiarkowanie, zmieniając obroty silnika ale nie przekraczać 3500 obr/min. 
Kontynuować czyszczenie do wykorzystania paliwa zawierającego AR6500. 

 
 

Dostępne opakowania: 
 
430ml butelka  
5 litrów pojemnik 
20 litrów pojemnik  
208 litrów beczka 
1000 litrów IBC  
 
 

Zasady bezpiecznego składowania i stosowania: 
 

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu z daleka od źródeł ognia i ciepła. Zapewnić 
odpowiednią wentylację podczas dozowania. Unikać wdychania oparów. Nie połykać. Unikać 
kontaktu ze skórą. Chronić oczy. W przypadku zanieczyszczenia oczu obficie płukać wodą.  
W przypadku kontaktu ze skórą dokładnie umyć wodą z mydłem. W przypadku połknięcia  
lub objawów podrażnienia oczu lub skóry koniecznie zasięgnąć porady lekarza.  
 

 

Specyfikacja: 

Ciężar właściwy:                            0,763 g/cm3 
Temperatura zapłonu:                    >60 °C 
Temperatura samozapłonu:            >200 °C 
Lepkość kinematyczna w 40°C:    <2 mm2/s 
Kolor:                                             bezbarwny 
Ciecz w 100% rozpuszczalna w paliwach 
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