Techron Concentrate Plus
®

Ultra yüksek performanslı benzinli yakıt sistemi
temizleyicisi
Ürün açıklaması
Techron Concentrate Plus ultra yüksek performanslı bir
benzinli yakıt sistemi temizleyicisidir. Chevron'un ileri
polieter amin (PEA) teknolojisi ile formüle edilen ürün
benzinli binek otomobiller, kamyonetler ve hafif kamyonlar
için tam yakıt sistemi temizliği sunmaktadır.
Techron Concentrate Plus; portik yakıt enjeksiyonlu (PFI)
motorlar, direkt püskürtmeli yakıt enjeksiyonlu (DISI)
motorlar, hibrit motorlar ve esnek yakıtlı motorlar gibi çok
çeşitli benzinli motorlarda yakıt enjektörleri, karbüratörler,
emme subapları ve yanma odalarından gelen zararlı
tortuların giderilmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Techron Concentrate Plus, piyasada satılan E10 ve E85
yakıtları gibi piyasada satılan çok sayıda etanol
karışımlarıyla uyumlu ve koruyucu özelliktedir.

Ürün özellikleri
• Yakıt ekonomisi performansını iyileştirir
• Motor gücü ve ivmesini arttırır
• Motorun soğuk çalışma performansını iyileştirir
• Tortulara bağlı gelişen detonasyon ve vurma seslerine
karşı koruma sunar
• Egzoz gazı emisyonlarını azaltır

Müşteriler İçin Getirileri
Techron Concentrate Plus ile temizlenmiş bir depo
benzin yakıtı;
• Yakıt enjektörü ve emme subaplarında oluşan zararlı
tortuların giderilmesine yardımcı olarak yakıt ekonomisini
iyileştirir
• Motor gücü, ivmesi ve performansını geri kazandırır
• Soğuk çalıştırma performansını iyileştirir
• Tortu oluşumuna bağlı olarak ortaya çıkan detonasyon ve
vurma seslerini azaltır
• Zararlı egzoz emisyonlarında azaltır

İlgili ürünün ekipman çalışma koşulları ve müşteri bakım uygulamaları için her zaman orijinal makina üreticisinin tavsiyesine uygun olduğu teyit etmelidir.

Techron® Concentrate Plus

Uygulamalar

Onaylar, performans ve öneriler

Techron Concentrate Plus;

Öneriler

• Binek otomobiller, kamyonetler ve hafif kamyonlarda
benzin, etanol, benzin / etanol karışımları ile çalışan
buji ateşlemeli dört zamanlı motorlar;
• Benzinli hibrid araçlar ve;

• Techron Concentrate Plus başlıca otomobil üreticileri
tarafından tavsiye edilmektedir.

Kullanım şekli
• Her 8000 ile 16000 kilometrede bir veya belirli yağ
değişim aralıklarında -her yağ değişiminde ikiden fazla
olmamak üzere - bir depo (50-70 litre) benzine 350
ml'lik bir şişe Techron Konsantre Plus ekleyin.

• Dört zamanlı dıştan takma motorlar
• 2-zamanlı motorlar için tasarlanmıştır.
Techron Concentrate Plus’un

Not: Seçilen ürünün, orijinal ekipman üreticisinin
ekipmanın çalışma şartlarıyla ve müşterinin bakım
uygulamalarıyla ilgili tavsiyelerine uygun olduğuna her
zaman emin olun.

• dizel motorlarda
• havacılıkta kullanımı önerilmemektedir.
Techron Concentrate Plus;
• Piyasada satılan birçok etanol karışımıyla uyumludur.
• Sülfür içermez
• Katalitik konvertörlere ve oksijen sensörlerine zarar
vermez,
• Motor yağ karterinde çamurumsu artık oluşumuna
sebep olmaz.

Tipik test verileri
Test

Test methodu

Sonuçlar

Raf Ömrü: Ürün etiketinde belirtilen dolum tarihinden itibaren 60 ay.
Görünüm

Görsel

Temiz, parlak sıvı

Kinematik viskozite 40°C, mm2/sn

ASTM D445

3.53

15°C derecedeki göreceli yoğunluk

ASTM D1298

0.865

Parlama Noktası, PM, °C

ASTM D93

79

Verilen tipik bilgiler , birebir spesifikasyon teşkil etmez ancak mevcut üretime dayalı bir göstergedir ve üretim toleransları etkilenebilir. Değişiklik yapma
hakkı saklıdır. Bu değişiklik, önceki tüm versiyonların bilgilerin yerine geçer.

Yasal Uyarı Ürün bilgi formları belirtilen uygulamalar dışında herhangi bir uygulama için bu ürün kullanıldığında ve bunun sonucu olarak uğranan herhangi
bir kayıp veya hasar için Chevron sorumluluk kabul etmez
Sağlık, güvenlik , depolama ve çevre Güncel mevcut bilgilere dayanarak ürünün; amaçlanan uygulama için ve Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda ( MSDS)
sağlanan tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir . Malzeme Güvenlik Bilgi Formu internet
aracılığıyla ya da yerel satış ofisi aracılığıyla istek üzerine mevcuttur. Bu ürün, kullanım amacına göre başka amaçlar için kullanılmamalıdır . Kullanılmış ürün
atarken , çevreyi korumak için özen gösteriniz ve yerel mevzuatı takip ediniz.
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