Techron Concentrate Plus
®

Ултра ефективна добавка за почистване на
бензинови горивни системи
Описание на продукта
Techron Concentrate Plus е ултра ефективна добавка за
почистване на бензинови горивни системи и е
предназначена да отстранява вредните отложения от
инжекторите, впускателните и изпускателните клапани,
а също и от горивните камери на бензиновите
двигатели в леки автомобили и ванове.

Акценти за продукта
• Помага за възстановяване на мощността и
ускорението на двигателя
• Допринася за до 93% по-чисти клапани
• Предлага защита срещу вредните отложения

Techron Concentrate Plus е разработена за употреба
като кондиционираща добавка на всеки 8000 до 16000
километра.

• Помага за предотвратяване на слепването на
кланите

Предимства за клиента

• Съвместимост с предлаганите на пазара
етанолови смеси

• Съдейства за намаляване на вредните емисии и
повишаване на икономиите на гориво

• Допринася за до 93% по-чисти впускателни клапани
• Предлага свръх ефективна защита срещу вредните
отложения в горивната камера и изпускателните
клапани
• Надеждната формулация спомага за препятстване
слепването на клапаните
• Иновативната формула съдейства за намаляване на
вредните емисии и подобряване на икономиите на
гориво
• Подобрява защитните свойства на горивото от
корозия
• Допринася за надеждната защита на свещите от
зацапване.
• Спомага за възстановяване на мощността и
ускорението на двигателя
• Съдейства за плавната работа на празен ход и бързо
стартиране на двигателя
• Облекчава проблемите при студеното стартиране
• Предлага стабилна защита срещу свързваните с
отложенията проблеми с "чукането и свистенето' в
двигателя
Винаги проверявайте дали избраният продукт отговаря на препоръките на производителя на оригиналното оборудване за работните условия на
съоръжението и практиките на клиента за обслужване и поддръжка.

Techron® Concentrate Plus ─ Продължава

Приложения
• Techron Concentrate Plus е предназначен за
бензинови карбураторни или инжекционни
двигатели с искрово запалване. За да поддържате
цялата горивна система чиста, използвайте
Techron Concentrate Plus на всеки 8000 до 16000
километра или на планираните интервали за смяна
на маслото. Автомобилът не бива да се третира с
Techron Concentrate Plus повече от два пъти в
годината.
• Не уврежда работата на каталитичните
преобразуватели и кислородни сензори.
• Не се препоръчва за двутактови двигатели с
въздушно охлаждане.
• Не се препоръчва за дизелови двигатели
• Techron Concentrate Plus осигурява съвместимост и
има защитни свойства спрямо множество от
предлаганите на пазара етанолови смеси като
Е10, Е85.

Одобрения, спецификации и
препоръки
Препоръки
• Techron Concentrate Plus се препоръчва от голяма
част от по-важните авто-производители

Концентрации за
влагане/третиране
• Techron Concentrate Plus се доставя в 350 ml
опаковки. С една опаковка се третира от 50 до 70
литра бензин.
Забележка: Винаги проверявайте дали избраният от
вас продукт отговаря на изискванията на
производителя на двигателя/автомобила за
съответните работни условия или практиките за
техническо обслужване и поддръжка на клиента.

Типични резултати от изпитване
Изпитване

Методи за изпитване

Код на продукта

Резултати
02840.1

Срок на съхранение: 60 месеца от датата на пълнене, посочена на етикета на продукта
Външен вид

визуално

Бистра и прозрачна течност

Кинематичен вискозитет при 40 ºC, mm2/s

ASTM D445

3.53

Относителна плътност, 15 ºC, kg/l

ASTM D1298

0.865

Пламна температура, РМСС, ºС

ASTM D93

79

Информацията, посочена в типичните характеристики, не представлява спецификация, а е индикация на базата на текущото производство и
може да бъде засегната от допустимите производствени толеранси. Запазваме си правото на промени. Настоящето заменя и отменя всички
предходни издания и съдържащата се в тях информация.

Дисклеймър (отказ от права). Шеврон не поема отговорност за каквито и да било загуби или вреди, претърпени в резултат на използването на този
продукт за приложения, различни от приложенията, специално посочени в продуктовите спецификации.
Здраве, безопасност, съхранение и опазване на околната среда. На базата на наличната в момента информация, този продукт не се очаква да
предизвиква неблагоприятни ефекти върху здравето, когато се използва за предвидените приложения и съгласно препоръките, предоставени в
Информационния лист за безопасност (MSDS). Информационните листи се предоставят при поискване от Вашите местни търговски офиси или
чрез Интернет. Този продукт не трябва да се използва за други освен предвидените цели. Когато изхвърляте отработения продукт, направете
необходимото за опазване на околната среда и следвайте местното законодателство.
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