
Dodavatel v ČR: 
LIQUI MOLY CZ s.r.o. 
Pocoucov 83, 674 01 Třebíč, Česká republika 
M: +420 606 740 127, E: info@liqui-moly.cz 
www.liqui-moly.cz 

 

Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.  
Zpracováno dne 22.04.2020 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – 8/23/05/2016. 

PRO-LINE ČISTIČ GPL VSTŘIKOVACÍCH SYSTÉMŮ 
Pro-Line GPL-System Injection Cleaner 

POPIS Čistič GPL vstřikovacích systémů je kombinace vysoce účinných látek ve směsi, 
která je připravená k okamžitému použití. Čistič je určený pro všechny druhy ben-
zinových vstřikovacích systémů, jako jsou např. K-, KE-, L-Jetronic a další ob-
dobné systémy, které pracují se zemním plynem. Čištění se provádí pomocí pro 
tento účel vyvinutého přístroje na čištění palivového systému JetClean (obj. 
č. 5118/5119). 

VLASTNOSTI - rychle odbourává usazeniny 
 - odstraňuje karbon ze sacích ventilů a rovněž ze spalovacích prostorů 

- zabraňuje propálení sacích ventilů 
- zvyšuje provozní spolehlivost motoru 
- hospodárné využití paliva díky jeho přesnému dávkování 
- snižuje spotřebu pohonných hmot 

TECHNICKÁ DATA Báze : aditiva, speciální nosná kapalina 
Barva / vzhled : čirá  

 Hustota při +15 °C : 0,785 g/cm2 
Viskozita při +40 °C : < 7,0  mm2/s 
Bod vzplanutí : -10 °C 
Zápach : charakteristický 

 Forma : kapalina 
 Třída nebezpečnosti hořlavé kapaliny : I    ČSN 65 0201 

OBLAST POUŽITÍ  Pro všechny druhy benzinových vstřikovacích systémů, které jsou upraveny pro 
provoz na zemní plyn nebo jsou provozovány se zemním plynem. K odstraňování 
problémů při provozu motorového vozidla jako jsou obtíže při startování, nepravi-
delný volnoběh, špatná reakce na přidání plynu, ztráta výkonu motoru, cukání mo-
toru a vysoké hodnoty emisí způsobené zaneseným vstřikovacím zařízením nebo 
usazeninami na sacích ventilech a dnech pístů. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Čisticí přístroj JetClean se naplní neředěným čističem GPL vstřikovacích systémů. 
Další postup je uvedený v návodu na použití přístroje na čištění palivového sys-
tému JetClean, obj. č. 7910. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 500 ml  plechová dóza Obj. č. 1735 D-GB-I-E-P 
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