Orion 268

Effektiv bensinrens flerbruk

• Renser dyser og fjerner avleiringer i innløpsventiler
• Forebygger avleiringer i direkteinnsprøytingssystemer
• Bedrer kaldstart
• Kan benyttes på etanolinnblandet bensin
• Opprettholder motoreffekt
• Fjerner kondensvann og forebygger korrosjon
• For kontinuerlig bruk
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• Økonomisk i bruk

Orion 268

Effektiv bensinrens flerbruk

Utfordringen:

Direkteinnsprøytning er nå vanlig på
bensinmotorer. Den viktigste årsaken til
at dysene tetter seg er drivstoffet.
Dysene er utsatt for høye temperaturer
og det fremme dannelse av avleiringer.
Dette oppstår også på nyere motorer
med elektronisk styrt innsprøytning. De
er ofte enda mer følsomme. Det bygges
opp avleiringer, som tetter dysene og
hemmer dysene fra å fungere optimalt.
Symptomer som ujevn tomgang,
problemer ved start og økt drivstofforbruk, kan oppleves. Med en økning av
ubrent drivstoff i form av partikler som
passerer gjennom eksosen, produserer
ikke bare ubehagelig røyk, men også
giftige gasser. I tillegg forkorter de
levetiden på dyre katalysatorer i avgassanlegget.

Antikorrosjonsegenskaper sikrer at hele
systemet fra drivstofftanken, øvre del av
sylindrene til avgassanlegget beskyttes mot
korrosjon. Selv små mengder kondens kan
føre til rust. Disse rustpartiklene kan
blokkere filtrene samt føre til uønsket
slitasje. Med gode vannseparasjonsegenskaper unngås damplås som
ytterligere reduserer risikoen for grov
tomgang og startvansker.

Dosering:

Tilsett 20 ml pr. 50 liter. (1:2500) på hver
tank. Det vil sikre jevn motorytelse og
opprettholder optimalt drivstofforbruk.
Våre Orion 268 doseringsflasker gir enkel
dosering og fylling - og oppbevares i bilen.

Løsningen:

VARENUMMER / FORPAKNING
BL268HANO
BL268FANO
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120 ml
250 ml
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Orion 268 er et kraftige rensemiddel
som forebygger og renser innsprøytings-systemet og øvre del av sylindrene.
Orion 268 fjerner uønskede avleiringer
og gjenoppretter optimal funksjon raskt.
Ved jevnlig bruk av Orion 268 opprettholdes et rent og effektivt drivstoffsystem.
Orion 268 hindrer at ventilene setter
seg fast under oppstart og ved lave
temperaturer (-18 °C). Orion 268 sikrer
dermed en lettere start og beskytter
mot skader.

