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IN & OUT PETROL 
DEEP CLEANING FUEL ADDITIVE 
 
 
OMSCHRIJVING 

IN & OUT PETROL CLEANER is een professioneel product van 
een nieuwe generatie voor DI en IDI benzinemotoren. Effectief 
dankzij een dubbel actieveld: 

 Reinigt actief het volledige brandstof- en injectiesysteem. 

 Efficiënte reiniging van de verbrandingskamer, 
uitlaatsysteem, turbocompressor, katalysator en roetfilter  

BASIS VOORDELEN 

 Motorprestaties worden geoptimaliseerd. 

 Soepeler draaiende motor. 

 Lager brandstofverbruik. 

 Vermindering van rook en CO²-uitstoot. 

 Verbeterde betrouwbaarheid van de motor. 

 Meer kracht en dynamiek. 

 Probleemloze werking van het katalytische systeem. 

EIGENSCHAPPEN 

 Reinigt en beschermt injectoren, kleppen en het volledige brandstofsysteem intensief. 

 Beschermt het brandstofsysteem tegen corrosie. 

 Voorkomt oxidatie van de brandstof. 

 Smeert injectiesysteem en pompen. 

 Beschermt het inlaatsysteem en de EGR-klep van deposito’s. 

 Herstelt de optimale werking van de turbocompressor. 

 Verhoogt het octaan gehalte. 

TOEPASSING 

Gebruik tijdens reguliere service of als er problemen verschijnen. 
Geschikt voor alle DI en IDI benzinemotoren. De behandeling vereist geen demontage.  
Het wordt sterk aanbevolen om het brandstof- en injectiesysteem iedere 30.000 km en minstens één keer per jaar 
schoon te maken. Compatibel voor E10 brandstof. 

GEBRUIKSAANWIJZING 

Ledig de inhoud (1L) in de brandstoftank. Deze moet minimum 30L en maximum 45L brandstof bevatten. Maak 
een testrit met de wagen, waarbij de motor goed wordt belast en verhoog regelmatig het toerental op tot boven 
4000tr/min om zo de motor en het uitlaatsysteem voldoende op te warmen. 

KARAKTERISTIEKEN 

Fysische toestand:  vloeibaar 
Kleur: donkerbruine 
Geur: karakteristiek 
Smeltpunt:  < 0 °C 
Beginkookpunt en kooktraject:  55 °C < V < 78 °C 
Vlampunt: < -18 °C 

VERPAKKING 

1l bus (6 x 1l karton) 


