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TECHNISCHE FICHE

Novafuel Parts 
Cleaner
KRACHTIGE REINIGER VOOR VERBRANDINGSVERVUILING

Verwijdert supersnel gommen, kool, zwavel, hars en roetaanslag.

Maakt EGR-kleppen vrij en voorkomt het vastzitten ervan.
Reinigt: inlaatspuitstuk, vervuilde luchtschuiven, injectoren, gasklephuizen, 
luchtkleppen, turbocomponenten, luchtmassameters, carburatoren, ... .
Herstelt de motorprestaties.

Veilig voor katalysatoren.

Geschikt voor vervuilde onderdelen van zowel diesel- als benzinemotoren.

Werkt snel en efficiënt.

Bevat smeer- en anti-slijtageadditieven.

Voorkomt dure mechanische of electrische herstellingen.

Ideaal voor het afstellen van de motor.

Product

Karakteristieken

Novafuel Parts Cleaner is een sterke maar veilige reiniger in aerosol 
voor manueel gebruik. Door zijn samenstelling van hoogwaardige 
componenten is deze krachtige reiniger geschikt voor het 
verwijderen van de meest voorkomende oxidatie en vervuilingen op 
onderdelen. Het regelmatig reinigen van de EGR klep voorkomt  een 
blokkering. Na het verwijderen van kool en roetaanslag op bv. de 
EGR-klep raden wij aan Novafuel Care and Protect na te spuiten. 
Deze behandeling vormt een beschermlaag en geeft een optimale 
smering.

Toepassingen

• Maakt EGR-kleppen vrij en voorkomt het vastzitten ervan.
• Reinigt: inlaatspuitstukken, vervuilde luchtschuiven, injecteren, 

gasklephuizen, luchtkleppen, turbocomponenten, 
luchtmassameters, carburatoren, vervuilde en verstopte 
brandstofleidingen, ... .

Verpakking

Novafuel Parts Cleaner - aerosol 400ml 741104000

Technische Eigenschappen

• Samenstelling: mengsel van alifatische en 
aromatische koolwaterstoffen met 
gemodificeerde minerale oliën en 
octaanboosters.

• Uitzicht: helder blauw.
• Reuk: sterk aromatisch.
• Houdbaarheid: 36 maanden, droog, koel en 

vorstvrij.
• Veiligheidsmaatregelen: gelieve de 

veiligheidsfiche te raadplegen.
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Gebruik

Keuze uit twee spuitkoppen:
• Doelgericht spuiten op moeilijk bereikbare onderdelen, ook met verlengrietje.
• Met de vernevelfunctie spuiten, is ideaal bij problematisch starten. Novafuel Parts Cleaner kan ook gebruikt worden bij 

combinatievervuilingen zoals oxidatie/ vetafzetting. Het product laten inwerken. Als het product en/of drijfgas ter plekke blijven, 
nablazen met Novair of perslucht. Bewegende delen nabehandelen met Novafuel Care and Protect voor extra bescherming en 
smering (b.v. EGR-klep).


