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PRO-LINE JETCLEAN ČISTIČ DIESELOVÝCH SYSTÉMŮ 
Pro-Line JetClean Diesel-System-Reiniger 

POPIS Vysoce koncentrovaná k použití připravená čisticí kapalina. Odstraňuje usazeniny 
ze vstřikovacího čerpadla, vstřikovacích trysek a rovněž i ze spalovacího prostoru. 
Zabraňuje jejich novému vytváření. Zamezuje zapečení a zalepení jehel trysek. 
Zlepšuje chod motoru a optimalizuje emise výfukových plynů. Eliminuje startovací 
potíže, neklidný chod motoru, špatnou reakci na přidání plynu a ztrátu výkonu mo-
toru. Ošetřuje a chrání celý palivový systém před opotřebením a korozí. Čisté mo-
tory spotřebovávají méně paliva a snižují emise znečišťujících látek. 

VLASTNOSTI - zvyšuje provozní spolehlivost 
- zlepšuje průběh spalování 
- rychlé a jednoduché řešení problémů 
- vysoká účinnost 
- zajišťuje optimální spalování nafty 
- snižuje emise znečišťujících látek 
- dobrá ochrana proti korozi 
- čistí celý palivový systém 
- vhodný pro motory s filtrem pevných částic 
- zabraňuje klepání vstřikovacích trysek 

TECHNICKÁ DATA Báze : aditiva v nosné tekutině 
Barva / vzhled : světle hnědá, čirá 
Hustota při +20 °C : 0,82 g/cm3 

 Bod vzplanutí : +63 °C 
 Třída nebezpečnosti hořlavé kapaliny : III   ČSN 65 0201 
 Bod tuhnutí : -35 °C 
 Zápach : charakteristický 
 Forma : kapalina 
 Viskozita při +40 °C : < 7,0 mm2/s 

OBLAST POUŽITÍ  Pro všechny dieselové motory s i bez filtru pevných částic (DPF). Pro přímé použití 
v čisticích přístrojích JetClean. Preventivně při každé kontrole motoru, po opra-
vách palivového systému nebo pro odstraňování problémů. Čistič byl testovaný 
v motorech s turbodmychadly a katalyzátory. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Čistič je připravený v neředěném stavu pro naplnění čisticího přístroje JetClean. 
Další postup je uvedený v návodu k použití přístroje na čištění palivových systémů 
JetClean. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 500 ml  plechová dóza Obj. č. 5154 D-GB-I-E-P 
 500 ml  plechová dóza Obj. č. 2962 D-NL-F-GR-ARAB 
 500 ml  plechová dóza Obj. č. 20452 D-PL-BG 
 1 l  plechová dóza Obj. č. 5149 D-GB-I-E-P 
 5 l  plastový kanystr Obj. č. 5155 D-GB-I-E-P 
 5 l  plastový kanystr Obj. č. 21276 GB-DK-FIN-N-S 
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