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I.C. CLEANER 2
Extra silný technický čistič / čistič vstrekovacích zariadení 

a karburátorov

Vlastnosti: Výhody:
Čistí rôzne typy mastnôt vrátane karbónu Univerzálnosť využitia
Nepoškodzuje katalyzátory Vhodné aj pre automobilový priemysel
360° ventil Aplikácia vo všetkých polohách dózy

Aplikácia:
I.C. CLEANER 2 je univerzálny, extra silný čistič dielov a zostáv. Dokonalo a bez zvyškov čistí rôzne typy najmä „ťaž-

kých“ mastnôt vrátane karbónu. Je určený pre aplikácie v náročných podmienkach prevádzky. Nepoškodzuje katalyzátory 
vozidiel, preto nachádza využitie aj ako jedinečný čistič karburátorov a vstrekovacích jednotiek.

Návod na použitie:
1. Pred aplikáciou nádobu s produktom dôkladne pretrepte.
2. Čistené plochy postriekajte čistiacim prostriedkom v dostatočnom množstve a nechajte odpariť, prípadne vyutierajte čistou utierkou alebo papierovým obrúskom.
3.  Pri silnom znečistení postup podľa potreby zopakujte.

Pre čistenie vstrekovacích systémov:
1. Naštartujte motor a nechajte ho zohriať.
2.    Demontujte hadicu prívodu vzduchu do motora.
3.    Aplikujte I.C. CLEANER 2 do priestoru nasávania vzduchu.
4.    Nechajte pôsobiť asi 5 - 10 minút.
5.    Naštartujte motor a spláchnite všetky nečistoty pomocou I.C. CLEANER 2 do sánia po dobu asi 5 - 10 sekúnd.
6.    Podľa potreby postup zopakujte.
7.    Urobte spätnú montáž jednotlivých častí.
8.    Ak motor beží na vyšších otáčkach, urobte nastavenie škrtiacej klapky do základnej polohy, alebo sa otáčky upravia po najazdení asi 100 - 150 km

Pre čistenie karburátorov:
1. Zohrejte motor na prevádzkovú teplotu, demontujte vzduchový fi lter.
2.    Odpojte hadicu prívodu benzínu do karburátora a zaslepte ju.
3.    Naštartujte motor a nechajte vyhorieť zvyšok paliva v karburátore.
4.    Naplňte vnútrajšok karburátora I.C. CLEANER 2 a nechajte pôsobiť zhruba 5 - 10 min. Očistite tiež vonkajšie časti karburátora.
5.    Po úplnom vyhorení I.C. CLEANER 2 a zhasnutí motora pripojte prívod benzínu a ostatné demontované časti.

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!

Objednávacie kódy:

Názov Sklad. kód Balenie Obsah Obj. číslo

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

Zdravie a bezpečnosť:
Informácie pre bezpečnú manipuláciu a nakladanie s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov výrobcu.

Prehlásenie:
Výrobok je v záručnej dobe konformný so špecifi káciou. Uvedené informácie sú založené na objektívnom testovaní a našej skúsenosti. V žiadnom prípade neručí-

me nad rámec uvedených informácií. Uvedené informácie sú výsledkom našich testov a skúseností, sú však všeobecnej povahy a neobsahujú záruky. Každý užívateľ 
je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Vyhradzujeme si všetky práva činiť zmeny v záujme zlepšenia alebo ďalšieho vývoja výrobku.
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