
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ουσία συμβατή με τα υλικά των intercooler, με έγκριση από την BEHR (κατασκευαστής 

intercooler και σχετικών εξαρτημάτων).

Περιέχει ειδικές επιφανειοδραστικές ουσίες για βέλτιστο καθαρισμό.

Απομακρύνει αποτελεσματικά επίμονες ακαθαρσίες που προκαλούνται από σκόνη, λάδι, 

έντομα κι άλλες ακαθαρσίες από τους δρόμους και τα εργοτάξια.

Προστατεύει το αλουμίνιο από τη διάβρωση και το αλμυρό νερό.

Αποτρέπει βλάβες του κινητήρα που προκαλούνται από υπερθέρμανση λόγω λερωμένων 

ψυγείων κι intercooler.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Τεχνικά: εξασφαλίζει τη σωστή 

λειτουργία / μεταφορά θερμότητας 

στα ψυγεία.

Επαγγελματίας: ταχύτητα 

εκτέλεσης, διότι δεν αφαιρείτε το 

intercooler ή/και τα ψυγεία.

Τελικός πελάτης: όχημα σε 

άριστη κατάσταση, μειωμένος 

χρόνος παραμονής στο συνεργείο, 

μείωση του κόστους με 

επακόλουθο οικονομικό όφελος.

Περιβάλλον και υγεία: 

συμμορφώνεται με την οδηγία 

REACH.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ

Σε intercooler και ψυγεία.

Σε ρολά αλουμινίου (γκαραζόπορτες), δεξαμενές 

αλουμινίου και ζάντες αλουμινίου.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πότε:

Προληπτικά, για να αποφευχθούν δυσλειτουργίες και υπερβολική κατανάλωση καυσίμου.

Σε περίπτωση μειωμένης απόδοσης του οχήματος.

Χρήση:

Ψεκάστε το TUNAP 641 (αραίωση 1:50) με το πιεστικό καθαρισμού TUNAP 1801 και τα ειδικά 

ακροφύσια. Αφήστε το καθαριστικό να δράσει για 5 λεπτά και ξεπλύνετε με νερό.

Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες SI 641 στην επόμενη σελίδα.

Κωδικός: 641 Περιεχόμενο: 1 lt Ποσότητα Κιβωτίου: 12

CARGOlogic®
641

Καθαριστικό Intercooler

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πιεστικό καθαρισμού TUNAP (Κωδ. 1801).

Ακροφύσιο Combijet 85 cm (Κωδ. 1803).

Ακροφύσιο Combijet 95 cm (Κωδ. 1804).

Ακροφύσιο Combijet 65 cm (Κωδ. 1805).

Εύκαμπτη επέκταση TUNAP (Κωδ. 1808).

Εύκαμπτη επέκταση Kärcher (Κωδ. 1881).

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

Product Information
PI 641_3513



CARGOlogic®
641

Οδηγίες Εφαρμογής

Service Information
SI 641_3513

1. Τοποθετήστε το καθαριστικό στη βάση που παρέχεται επάνω στο πιεστικό

καθαρισμού. Αλλάξτε τον σωλήνα από τη δεξαμενή στο δοχείο του

καθαριστικού.

2. Βάλτε την αναλογία στο 1:50.

3. Συνδέστε το ακροφύσιο  TUNAP Combijet.

Προσοχή: ψεκασμός 90ο!

Προσοχή: με την έναρξη ψεκασμού, το ακροφύσιο «κλωτσάει» προς τα

πίσω!

4. Ανοίξτε το διαμέρισμα του κινητήρα κι ανυψώστε την καμπίνα.

5. Σταθείτε στο μπλοκ κινητήρα και εισάγετε το ακροφύσιο μεταξύ του

intercooler και του ψυγείου. Πλύνετε το intercooler με φορά ψεκασμού

αντίθετα από την κατεύθυνση του αέρα εισαγωγής.

6. Περιμένετε για 3-5 λεπτά. Σβήστε την δοσολογία και ξεπλύνετε καλά με νερό,

με φορά ψεκασμού αντίθετα από την κατεύθυνση του αέρα εισαγωγής. Αφού

τελειώσετε, κλείστε το διαμέρισμα του κινητήρα.


