
       ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Εξαιρετική διαβροχή των επιφανειών 

Βέλτιστος χρόνος εφαρμογής 

Εξαιρετική συμπεριφορά ροής 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
Τεχνικά: Εξαιρετική απόδοση καθαρισμού σε 

ανθρακούχα κατάλοιπα. 

Επαγγελματίας: Αποτελεσματικός  καθαρισμός  

μικρών  εξαρτημάτων με έντονες επικαθίσεις 

(π.χ.βαλβίδα EGR) 

Τελικός πελάτης: Όχημα σε άριστη κατάσταση. 

Περιβάλλον και υγεία: Δεν περιέχει διαλύτες.   

Μη εύφλεκτο 

     ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ 
 

Μικρά εξαρτήματα του συστήματος 

εξάτμισης. 

Βαλβίδα EGR. 

Πολλαπλή εισαγωγής. 

 

 

 

 

 

 

 

Κωδικός:  926 Περιεχόμενο: 250 ml Ποσότητα Κιβωτίου: 12 

Product Information 
PI 926_3715 

microflex® 926 
 

Καθαριστικό βαλβίδων EGR 

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ 

Η πρωτοποριακή τεχνολογία XGel αποκολλά τις έντονες επικαθίσεις από το σύστημα εξάτμισης ή / και το σύστημα 

εισαγωγής αέρα. Λόγω σημαντικών ιδιοτήτων διαβροχής, υπάρχει μικρός χρόνος εφαρμογής. Εξαιρετικά καλή 

αποκόλληση της βρωμιάς και άριστη συμπεριφορά ροής. Ιδανικό για τον καθαρισμό μικρών εξαρτημάτων του 

συστήματος εξάτμισης ή / και του συστήματος εισαγωγής αέρα (π.χ. βαλβίδα EGR). 

      ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Πότε: 

Όταν το σύστημα εισαγωγής έχει έντονες επικαθίσεις.. 

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας της βαλβίδας EGR,λόγω των επικαθίσεων αιθάλης. 

 

Χρήση: Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης SI 926 στην επόμενη σελίδα. 

 Το καθαριστικό ΜF 926 μαζί με το ειδικό ακροφύσιο ψεκασμού, είναι για χρήση σε μικρά εξαρτήματα.. 

 Προσοχή! Απαιτείται επαγγελματική εμπειρία σχετικά με τον κινητήρα του οχήματος, έτσι ώστε να 

χρησιμοποιήσετε το MF 926 και να ελαχιστοποιηθούν τα λάθη ή/και πιθανές επακόλουθες ζημιές  

 Η απόδοση καθαρισμού εξασφαλίζεται με καθαρισμό μόνο αφαιρούμενων εξαρτημάτων.  

 Φορέστε ατομικό εξοπλισμό προστασίας: γάντια ανθεκτικά στις χημικές ουσίες, γυαλιά ασφαλείας και 

προστατευτική ενδυμασία. 

ΜΕΤΑ ΠΡΙΝ 

→ Με Visualizer για τον έλεγχο της επιφανειακής επικάλυψης. 



         Service Information 
             SI 926_3115 

Καθαρισμός εξαρτημάτων του συστήματος εισαγωγής 
Με το καθαριστικό  βαλβίδων EGR  

Σημαντικές σημειώσεις 
    Το καθαριστικό ΜF 926 με το ακροφύσιο ψεκασμού είναι για χρήση σε μικρά εξαρτήματα,του συστήματος εισαγωγής ή/και εξάτμισης.  

 Για τον  καθαρισμό της πολλαπλής εισαγωγής ή παρόμοιου μεγέθους εξαρτημάτων που έχουν ανθρακούχα κατάλοιπα, χρησιμοποιήστε 

 το καθαριστικό ΜF 925 μαζί με το πιστόλι ψεκασμού. 

   Προσοχή! Απαιτείται επαγγελματική εμπειρία σχετικά με τον κινητήρα του οχήματος, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσετε το MF 926 και να 

 ελαχιστοποιηθούν τα λάθη ή/και πιθανές επακόλουθες ζημιές.  

    Η απόδοση καθαρισμού εξασφαλίζεται με καθαρισμό μόνο αφαιρούμενων εξαρτημάτων.  

   Προσοχή! Κατά την λειτουργία ή την εκκίνηση του κινητήρα, πάρα πολύ υγρό καθαρισμού στο σύστημα εισαγωγής, μπορεί να οδηγήσει    

 σε σοβαρή βλάβη του κινητήρα. 

       Φορέστε ατομικό εξοπλισμό προστασίας: γάντια ανθεκτικά στις χημικές ουσίες, γυαλιά ασφαλείας και προστατευτική ενδυμασία.  

    Εξετάστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος πριν από κάθε εργασία στο σύστημα εισαγωγής. 

Καθαρισμός (για παράδειγμα της βαλβίδας EGR) με το καθαριστικό MF 926. 
 
1. Ο  καθαρισμός των αφαιρεμένων εξαρτημάτων, εξασφαλίζει την μέγιστη απόδοση του καθαρισμού.  
2. Καλύψτε πλήρως τις επιφάνειες με το καθαριστικό τζελ.  
3. Αφήστε τo τζελ να λειτουργήσει για περίπου 10 λεπτά.  
4. Έπειτα, αφαιρούμε τη βρωμιά με την ενσωματωμένη βούρτσα ή άλλο κατάλληλο εργαλείο. 
5. Στη Συνέχεια ξεπλένουμε το εξάρτημα ή την περιοχή με άφθονο νερό και το στεγνώνουμε με πεπιεσμένο αέρα. 
6. Επαναλάβετε όλη τη διαδικασία εάν είναι απαραίτητο.  
7. Εγκαταστήστε στεγνό το εξάρτημα στην μηχανή. 

 


