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AR6600 Professional Turbo Cleaner 
Do pojazdów napędzanych silnikami wysokoprężnymi 

OPIS: 
 
AR6600 to silny preparat przeznaczony do czyszczenia turbosprężarek silników 
wysokoprężnych. Unikalna formuła zawiera 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 powstałymi w procesie spalania oleju napędowego aby pełniąc rolę katalizatora 
skutecznie i bezpiecznie usuwać nagromadzony nagar. 
 
AR6600 dodatkowo pomaga oczyszczać filtry cząstek stałych (DPF) oraz konwertery 
katalityczne przywracając osiągi silnika oraz ekonomikę spalania utracone na skutek 
nagromadzonych w procesie spalania depozytów. Emisje szkodliwych związków 
ulegają wtedy obniżeniu. 
 
AR6600 jest zgodny i bezpieczny dla wszystkich typów silników wysokoprężnych  
i pomp paliwa a także może być stosowany do każdego typu oleju napędowego, 
opałowego i BIO. 
 

Zalety / Korzyści 
· Silna i unikalna formuła chemiczna 
· Czyści turbosprężarkę jak i pozostałe elementy zanieczyszczane produktami spalania 
· Eliminuje zacieranie i błędy działania zmiennej geometrii turbosprężarek 
· Zgodny ze wszystkimi typami silników wysokoprężnych 
· Bezpieczny dla konwerterów katalitycznych i filtrów cząstek stałych (DPF) 
 

Instrukcje stosowania: 
Doprowadzić silnik do operacyjnej temperatury pracy. 
Dodać 1 butelkę AR6600 430ml do 15-25 litrów paliwa. W przypadkach wysokiego 
zanieczyszczenia stosować 2 butelki AR6600 430ml do 30-50 litrów paliwa. Jeździć 
umiarkowanie, zmieniając obroty silnika ale nie przekraczać 3500 obr/min. 
Kontynuować czyszczenie do wykorzystania paliwa zawierającego AR6600. 

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

 
  

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU 
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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 
 

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.  
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