ARCHOIL AR6400-D MAX

Profesjonalny koncentrat czyszczący cały układ paliwowy, turbo,
DPF/FAP oraz CAT i EGR każdego rodzaju silnika DIESELa (PD & CR)

Szybki
postęp
technologii
budowy
silników
spowodował
zachwianie równowagi pomiędzy ich konstrukcją a jakością paliwa. To,
w połączeniu z nieoptymalnymi warunkami jazdy, może powodować
akumulację niechcianych depozytów w układzie paliwowym, komorze
spalania, turbosprężarce, filtrze cząstek stałych (DPF) i konwerterze
katalitycznym (CAT). Te depozyty negatywnie wpływają na zużycie paliwa, emisję spalin
i osiągi silnika. Mogą one także powodować wyświetlanie ostrzegawczych błędów a nawet
przejście silnika w „tryb serwisowy”. Aby rozwiązać te problemy Archoil wydał swój
najnowszy, kompleksowy koncentrat czyszczący do DIESELa: AR6400-D MAX.

AR6400-D MAX jest potężnym koncentratem nowej generacji „all-in-one” (wszystko
w jednym paliwie) czyszczącym układ paliwowy silnika DIESELa, turbosprężarkę, filtr DPF
i katalizatory oraz zawór EGR. Jest to kulminacja wieloletnich badań i decyzji o połączeniu
najnowszego AR6400-D do czyszczenia układu paliwowego silnika dodatkowo
z technologią AR6500 do czyszczenia DPF/CAT/EGR i AR6600 do czyszczenia
turbosprężarki w jeden kompleksowy koncentrat czyszczący do DIESELa. Dzięki temu nowy
AR6400-D MAX dostarcza najnowocześniejsze technologie, największą wartość,
skuteczność i wydajność podczas jednego czyszczenia i w niższej cenie.

CZYŚCI UKŁAD PALIWOWY

AR6400-D MAX szybko przywraca osiągi silnika i niskie spalanie utracone na skutek
nagromadzenia depozytów na kluczowych elementach układu paliwowego, silnika
i systemu kontroli emisji. Molekuła po molekule depozyty są bezpiecznie usuwane.
AR6400-D MAX pomaga w przywróceniu optymalnego działania zmiennej geometrii
turbosprężarki jak i skutecznej regeneracji filtra cząstek stałych. AR6400-D MAX usuwa
wszystkie rodzaje depozytów z wtryskiwaczy paliwa, nagary węglowe i laki.
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AR6400-D MAX skutecznie wyczyści układ paliwowy silnika
wysokoprężnego (DIESEL) starszej generacji jak i najnowszej specyfikacji
Common Rail Euro 5/6. Jest odpowiedni do wszystkich silników
wysokoprężnych (DIESEL) włącznie z zasilanymi BIO ON.

SMARUJE UKŁAD PALIWOWY
AR6400-D MAX zawiera nowoczesny środek smarny pomagający chronić układy
wtryskowe wysokiego ciśnienia i pompy paliwowe w procesie czyszczenia.

CETANE BOOSTER & KATALIZATOR SPALANIA

AR6400-D MAX zawiera sprawdzoną technologię podwyższającą liczbę cetanową aby
poprawić efektywność spalania i osiągi silnika przy jednoczesnym ograniczeniu hałasu
silnika. Nanotechnologia katalizatora spalania Archoil wykorzystująca nagrodzoną
Nagrodą Nobla syntezę z molekułami paliw węglowodorowych ułatwia czystsze spalanie,
poprawia jakość spalania, dodatkowo przyczyniając się do poprawy osiągów przy
jednoczesnym zmniejszeniu zużycia paliwa, emisji spalin i redukcji poziomu depozytów
w komorze spalania, turbosprężarce, filtrze cząstek stałych DPF, zaworze EGR
i konwerterze katalitycznym.
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CECHY I ZALETY


Szybko i skutecznie czyści układ paliwowy i komorę spalania



Podwyższa liczbę cetanową




Usuwa depozyty z turbosprężarki, filtra DPF, katalizatorów, zaworu EGR
Łagodzi pracę silnika DIESELa na niskich obrotach

 Przywraca utracony moment obrotowy, moc i niskie spalanie
 Obniża emisję szkodliwych spalin
 Smaruje i zabezpiecza układ paliwowy
INSTRUKCJA STOSOWANIA

Stosuj w proporcji 1:100 – 1:200 (1 butelka 400ml na 40-80 litrów oleju napędowego).
Dodaj wymaganą ilość dla danego zbiornika paliwa a następnie zatankuj paliwo.
UWAGA: NIE przekraczaj rekomendowanej powyżej dawki AR6400-D MAX w paliwie.
Stosuj co 8000km lub w razie potrzeby. Po czyszczeniu stosuj regularnie AR6900-D MAX.

OPAKOWANIA

400ml butelka
Dostępny także w opakowaniach 5L, beczkach 200L i 1000L IBC

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA - NIEBEZPIECZEŃSTWO

Działa szkodliwie po połknięciu. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może
grozić śmiercią. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa toksycznie
na
organizmy
wodne,
powodując
długotrwałe
skutki.
Unikać
wdychania
pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Dokładnie umyć dużą ilością wody z mydłem
po użyciu. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Zawartość/opakowanie
zanieść do odpowiedniego punktu zbierania odpadów.
W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
NIE wywoływać wymiotów.
W przypadku przedostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki o swobodnego oddychania.
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
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