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EGR + INTAKE CLEANER 
HOOGWAARDIGE INLAATSYSTEEMREINIGER 

 

 

OMSCHRIJVING 

Krachtige inlaatsysteemreiniger voor benzine- en dieselmotoren. Eenvoudig 

en snel in gebruik: de reiniging neemt circa 15 minuten in beslag met een 

minimum aan onderdelen die verwijderd moeten worden. 

 

EIGENSCHAPPEN 

• Verwijdert vuilaanslag, roetdeeltjes, lak en olievervuiling. 

• Herstelt de luchtstroming naar de verbrandingskamer. 

• Verzorgt een stabiel en regelmatig stationair toerental. 

• Herstelt en onderhoudt het motorvermogen en brandstofverbruik. 

• Voorkomt startproblemen. 

• Vermindert de zwarte uitlaatrook. 

• Positieve invloed op de werking van de lambdasensor, 

uitlaatkatalysator en DPF. 

 

TOEPASSING 

EGR + INTAKE CLEANER is ontwikkeld om onnodig kostbare technische 

handelingen uit te voeren op gebied van demontage en reiniging van 

componenten in het inlaatsysteem en cilinderkop van de motor. Zorgt voor 

sterke reiniging van het inlaatgedeelte van de motor: EGR klep – 

luchtomloopklep – gasklep en behuizing – elektronische – gasklep en 

behuizing – inlaat luchtdruksensor – inlaatkleppen – 

carterventilatiesysteem. Is ook uitstekend geschikt voor reiniging van de 

carburateur. 

 

 

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR REINIGING VAN DE INLAATCOLLECTOR EN 

KLEPPEN 

1. Verwijder de flexibele slang van de luchtinlaat, zodat toegang ontstaat tot de inlaatcollector. Deze bevindt 

zich tussen de turbo/intercooler en het inlaatspruitstuk. 

 

Spuit nooit de vloeistof in of op de turbo/intercooler!  

 

2. Start de motor.  

3. Spuit gecontroleerd vloeistof in de inlaatcollector. 

4. Spuit met korte intervallen in de luchtinlaatcollector 

 

Wacht na elke verstuiving even totdat het toerental terug gedaald is tot stationair. Voorkom dat de motor te 

hoog in toerental gaat draaien  

 

5. Gebruik 250 - 500ml 9afhankelijk van de vervuiling). 

6. Laat de wagen na de behandeling minimaal 10 minuten stationair draaien 

7. Zet de motor uit en plaats de flexibele slang terug.  
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TIPS • Laat bij het reinigen van losse onderdelen het product enkele minuten inwerken.  

  

Waarschuwing: EGR + Intake Cleaner kan verf en sommige kunststoffen beschadigen. 

 

Inhoud: 12 x 500 ml/karton 

 

 


