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FUEL CLEAN GASOLINE 
Benzine brandstofadditief en booster 

✓ Reinigt het volledige brandstofsysteem 

✓ Verhoogt de prestatie 

✓ Verminderd brandstof gebruik 

✓ Verwijderd blokkerende vuilresten met 1 behandeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTBESCHRIJVING: 
FUEL CLEAN GASOLINE is een sterk geconcentreerd reinigingsmiddel voor 
benzinemotoren. De Fuel Clean Gasoline wordt toegevoegd aan de brandstof 
en reinigt alle delen van de motor die met brandstof in contact komen 
inclusief de verbrandingsruimte zoals de carburateur en leidingen. 
 
TOEPASSINGEN: 
Loodvrije brandstof bevat zogenaamde olefins met geïntegreerde 
eigenschappen die het lood vervangen en de motor coaten en beschermen. 
De motor zelf profiteert hiervan echter lijden de injectoren hier enorm onder, 
ook bij verharding van deze coating laag in de verstuivers zal de fijne 
verstuiving van brandstof hieronder lijden. Bij gebruik van Fuel Clean 
Gasoline zal de opbouw van deze verharde coating laag in de verstuivers en 
carburateur worden voorkomen en indien nodig verwijderen. Ook zal aanslag 
van koolstof, oxidatie en water uit het systeem worden verwijderd. Fuel 
Clean Gasoline zorgt voor: 

• Behoud van motor prestatie volgens opgave van fabrikant 

• Betere koude start  

• Minder pingelen met als gevolg een langere levensduur van de motor 

• Heeft een bindend vermogen voor watermoleculen waardoor het 
systeem vochtvrij blijft 

 
GEBRUIKSAANWIJZING: 
Voor het gebruik, lees en volg de instructies op het etiket. Fuel Clean Gasoline 
is een concentraat en een busje is voldoende voor 60 tot 90 liter brandstof. 
Wij adviseren het gebruik van 1 verpakking op 6000 afgelegde kilometer. 
Zorg ervoor dat er tijdens een nieuwe tankbeurt minimaal 10 liter brandstof 
in de tank aanwezig is, zo blijft er zoveel werkzame stof van Fuel Clean 
Gasoline in het mengsel achter waardoor de werking tot 6000 kilometer 
gegarandeerd blijft. Dit product zal geen schade veroorzaken bij 
overdosering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECIFICATIES: 

  

Voorkomen Heldere vloeistof/vloeibaar 

Kooktemperatuur @ 760 mmHg/°C 200°C tot 250°C 

Vlampunt (Pmmc)/ °C 61°C  tot 93,4°C 

Dampspanning bij 50°C <1000 hPa 

Dichtheid bij 15°C g/cm3 0,80 

Oplosbaarheid in water bij 20°C Onoplosbaar 

Viscositeit bij 40°C/mm2/s <7,5 

Relatieve dichtheid 0,800 ± 0,01 bij 20°C 

 

Artikelnummer: Kleur: 

2031 Transparant 

 
 


