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PRO-LINE TRUCK ČISTIČ FILTRU PEVNÝCH ČÁSTIC (DPF) 
Pro-Line Truck Dieselpartikelfilter-Reiniger 

POPIS Znečištěný filtr pevných částic zvyšuje protitlak výfukových plynů. Tím se snižuje 
výkon motoru a zvyšuje spotřeba pohonných hmot. Vysoce účinná čisticí směs 
aditiv na vodní bázi podporuje čištění filtru pevných částic v namontovaném stavu. 
Rozpouští nečistoty ve filtru. Tím odpadne dosud běžná výměna filtru, a tak mohou 
být sníženy provozní náklady. 

 Čistič splňuje požadavky na biologickou rozložitelnost pro detergentní prostředky. 

VLASTNOSTI - rozpouští saze 
- poskytuje původní výkon motoru 
- zaručuje nižší spotřebu pohonných hmot 
- snižuje provozní náklady 

TECHNICKÁ DATA Forma : kapalina 
 Barva / vzhled : bílá, lehce zakalená 
 Třída hořlavosti kapaliny : žádná 
 Hodnota pH : ~ 8,7 
 Rozpustnost ve vodě : rozpustný 
 Zápach : charakteristický 
 Hustota při +20 °C : 1,015  g/cm3 

OBLAST POUŽITÍ  Čištění filtrů pevných částic (DPF) dieselových motorů užitkových vozidel v na-
montovaném stavu.  

ZPŮSOB POUŽITÍ Čistič v dostatečném množství podle velikosti filtru pevných částic nalít vstupním 
nebo výstupním otvorem do namontovaného filtru. Pokud je to možné, naplnit celý 
obsah filtru! Plnicí otvor uzavřít vhodnou zátkou a čistič nechat cca 20 minut pů-
sobit. Během tohoto času několikrát s filtrem zahoupat. Potom čistič z filtru vylít 
a zlikvidovat podle příslušných předpisů. Následně odstranit uvolněné nečistoty 
z filtru pomocí tlakové myčky. Proces proplachování zlepšuje použití teplé vody. 
Po namontování odpojených částí filtru se musí spustit servisní provoz, případně 
regenerační proces podle předpisu výrobce vozidla. 

 Pozor: Čistič se nesmí používat v DPF pistoli s tlakovou nádobkou (obj. č. 7946). 

POZNÁMKA Chránit před mrazem! 
 Ošetřený výrobek obsahuje biocidní přípravek jako konzervační prostředek. Ob-

sahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] 
a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). 

DOSTUPNÁ BALENÍ 5 l  plastový kanystr Obj. č. 5037 D 

PRODUKTOVÁ INFORMACE 


