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TECHNICKÝ LIST

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
Provozovna: Suchdol 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory; tel./fax: +420 327 596 128, 428; e-mail: info@retech.cz; www.retech.com
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I.C. CLEANER 2
Extra silný technický čistič / čistič vstřikovacích zařízení 

a karburátorů.

Vlastnosti: Výhody:
Čistí různé typy mastnot včetně karbonu Univerzálnost využití
Nepoškozuje katalyzátory Vhodné i pro automobilový průmysl
360° ventil Aplikace ve všech polohách dózy

Aplikace:
I.C. CLEANER 2 je univerzální extra silný čistič dílů a sestav. Dokonale a beze zbytku čistí různé typy zejména „těžkých“ 

mastnot včetně karbonu. Je určen pro aplikace v náročných podmínkách provozu. Nepoškozuje katalyzátory vozidel, pro-
to nachází využití i jako jedinečný čistič karburátorů a vstřikovacích jednotek.

Návod na použití:
1. Před aplikací nádobu s produktem důkladně protřepejte.
2. I.C. CLEANER 2 aplikujte v dostatečném množství na čištěné místo a nechte odpařit, popřípadě setřete čistým hadrem nebo papírovým ubrouskem. 
3. Při velkém znečištění postup podle potřeby opakujte.

Pro čištění vstřikovacích systémů:
1. Nastartujte motor a nechte ho zahřát.
2. Demontujte hadici přívodu vzduchu do motoru.
3. Aplikujte I.C. CLEANER 2 do prostoru sání vzduchu.
4. Nechte působit po dobu 5 - 10 min.
5. Nastartujte motor a spláchněte veškeré nečistoty pomocí I.C. CLEANER 2 do sání po dobu 5 - 10 s.
6. V případě potřeby postup opakujte.
7. Proveďte zpětnou montáž jednotlivých částí.
8. V případě, že motor běží na vyšších otáčkách, proveďte nastavení škrtící klapky do základní polohy, popř. se otáčky ustálí po ujetí přibližně 100-150 km.

Pro čištění karburátorů:
1. Zahřejte motor na provozní teplotu, demontujte vzduchový fi ltr.
2. Odpojte hadici přívodu benzínu do karburátoru a zaslepte ji.
3. Nastartujte motor a nechte vyhořet zbytek paliva v karburátoru.
4. Naplňte vnitřek karburátoru produktem I.C. CLEANER 2 a nechte působit asi 5 -10 min. Očistěte rovněž vnější části karburátoru.
5. Po úplném vyhoření I.C. CLEANER 2 a zhasnutí motoru připojte přívod benzínu a ostatní demontované části.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

Objednací kódy:

Název Sklad. kód Balení Obsah Obj. číslo

I.C. Cleaner 2 RIC2 Sprej 500 ml R 50201

Zdraví a bezpečnost:
Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

Prohlášení:
Výrobek je v záruční době konformní se specifi kací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme 

nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je 
povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Vyhrazujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.
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