Techron Concentrate
Plus GDI
®

Първокачествена добавка за почистване на
бензинови горивни системи
Описание на продукта

Акценти за продукта

Techron Concentrate Plus GDI е първокачествена
добавка за почистване на бензинови горивни системи,
проектирана за употреба в най-новите бензинови
двигатели с директно впръскване (GDI) или с директно
впръскване с искрово запалване (DISI) и
бензиново/електрически двигатели (хибриди) в леки
автомобили, микробуси и лекотоварни камиони.

• За употреба в системи GDI, DISI, PFI и системи с
карбуратор

Techron Concentrate Plus GDI също е подходяща за
употреба в по-стари системи с недиректно впръскване
на горивото (PFI) и горивни системи с карбуратор.
Techron Concentrate Plus GDI, разработена на основата
на съвременна полиетер амин технология (PEA), е
предназначена за отстраняване на вредните отложения
от горивните инжектори и горивните камери на
двигателя, предлагайки първокласна защита за
системата, а също така е съвместима с предлаганите
на пазара бензинови смеси като E10 и E85.

• Формулирана да възстанови икономията на
гориво
• Допринася за подобрената мощност и
производителност
• Спомага за намаляване на емисиите на отработени
газове
• За бензинови, еталнолови, бензиново-етанолови
горива
• Подходяща за употреба в хибридни автомобили с
бензинов двигател

Предимства за клиента
• Проектирана да почиства и защитава широка гама
системи GDI, DISI, както и по-стари PFI системи и
системи с карбуратор
• Формулирана да възстанови оптималната икономия
на гориво на автомобила
• Допринася за подобрената мощност и
производителност на двигателя
• Спомага за намаляването на вредните емисии на
отработени газове
• Съвместима с бензин, етанол и горивни смеси
бензин / етанол
• Подходяща за употреба в хибридни автомобили с
бензинов двигател

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 GD ─ Продължава

Приложения
Techron Concentrate Plus GDI е проектирана за:
• Четиритактови двигатели с GDI и PFI искрово
запалване, задвижвани с бензин, етанол, смеси
бензин / етанол в леки автомобили, микробуси и
лекотоварни камиони
• Хибридни автомобили с бензинов двигател
Techron Concentrate Plus GDI не се препоръчва за:
• Дизелови двигатели
• Употреба за целите на авиацията

Поддръжка и експлоатация на
продукта
Начин на употреба
• Добавяйте една бутилка Techron Concentrate Plus
GDI 350ml към един резервоар (50-70 литра)
бензин на всеки 8,000 до 16,000 километра или при
планирани интервали на смяна на маслото, но не
по-често от два пъти за всяка смяна на масло.
Забележка: Винаги потвърждавайте, че избраният
продукт съответства на препоръките на
производителя на оригиналното оборудване за
условията на работа на оборудването и практиките
за поддръжка от клиента.

Techron Concentrate Plus GDI:
• Е съвместима с предлаганите на пазара смеси на
етанол
• Не съдържа сяра
• Няма да навреди на каталитичните конвертори и
сензорите за кислород
• Защитава от образуване на утайки и отложения в
картера на двигателя

Одобрения, спецификации и
препоръки
Препоръки
• Techron Concentrate Plus GDI се препоръчва от
големи производители на автомобили.

Здраве и безопасност
Techron Concentrate Plus GDI трябва да се държи
далеч от горещина и запалителни източници
• Винаги поставяйте капачката след употреба
• Дръжте далеч от деца
• Избягвайте изпускането на продукта в околната
среда
• Избягвайте контакт с кожата и очите. При случаен
контакт с очите, измийте обилно с течаща вода в
продължение на 10-15 минути. Ако се развие
дразнене, потърсете медицинска помощ. Измийте
обилно засегнатите участъци от кожата с вода и
сапун, ако има такива
• При поглъщане не предизвиквайте повръщане,
незабавно потърсете медицинска помощ и
покажете етикета на опаковката

Типични резултати от изпитване
Изпитване

Методи за изпитване

Резултати

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

Визуално

Ясна, прозрачна течност

Кинематичен вискозитет при 40°C, mm²/s

ASTM D445

3.53

Относителна плътност при 15°C

ASTM D1298

0.865

Пламна температура, PM, °C

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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