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PRO-LINE JETCLEAN ČISTIČ NÁDRŽÍ 
Pro-Line JetClean Tankreiniger 

POPIS Přípravek je k použití připravená čisticí kapalina určená pro čištění prázdných pa-
livových nádrží všech motorových vozidel používajících jako pohonné hmoty ben-
zin nebo naftu. K aplikaci čističe je nutno použít čisticí přístroj JetClean Tronic. 
Čisticí kapalina rozpouští nečistoty a usazeniny v nádrži a v palivových rozvodech. 
Zároveň pohlcuje veškerou vodu z palivového systému. Čistič odstraní z palivo-
vého systému všechny škodlivé nečistoty. 

VLASTNOSTI - zabraňuje vzniku koroze způsobené třením 
 - čistí palivovou nádrž, trubkové a hadicové rozvody 
 - pohlcuje kondenzační vodu  
 - doporučený pro všechny dieselové motory, včetně vstřikovacích systémů 

„Common Rail“ a „čerpadlo-tryska“ (P/D)  
 - chrání součástky vstřikovacích systémů před opotřebením 
 - testován v motorech vybavených filtry pevných částic a katalyzátory výfukových 

plynů 

TECHNICKÁ DATA Forma : kapalina 
Báze : aditiva, speciální nosná kapalina 

Barva / vzhled : žlutá 
Hustota při +15°C : 0,774  g/cm3 

 Bod vzplanutí : -18 °C 
 Viskozita při +40 °C : < 7,0 mm2/s 
 Zápach : charakteristický 

OBLAST POUŽITÍ  Pro všechna motorová vozidla používající jako pohonné hmoty benzin nebo naftu, 
včetně motorů vybavených dieselovými vstřikovacími systémy „Common Rail“ 
a „čerpadlo-tryska“ (P/D). 

ZPŮSOB POUŽITÍ Před čištěním je potřeba nádrž vozidla podle návodu úplně vyprázdnit pomocí pří-
stroje JetClean Tronic. Následně se nalije 1,5 l neředěného čističe do této nádrže 
vozidla. Podle návodu se provede čistící cyklus přístrojem JetClean Tronic. Nako-
nec se opět sestaví palivový systém do původního stavu a nádrž se naplní pali-
vem. Po vyčištění nádrže je doporučeno rovněž vyměnit palivový filtr vozidla a fil-
trační vložku čisticího přístroje JetClean Tronic.  
Poznámka: 
Po vyčištění nádrže se musí odčerpaná čisticí kapalina odstranit podle místních 
předpisů o odpadech (viz pokyny v bezpečnostním listu čističe). Je doporučeno 
po vyčištění nádrže ještě vyměnit palivový filtr vozidla a rovněž i filtrační vložku 
čisticího přístroje. 
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