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TECHNISCHE FICHE

Novafuel 
Powerkleen
UNIVERSELE, KRACHTIGE BRANDSTOFSYSTEEMREINIGER

Bevat smeer- en antislijtageadditieven.

Verwijdert niet-verdampende brandstofresten en water.

Stopt sputteren, pingelen en haperen.

Verwijdert zwavelaanslag.

Reinigt pompen, injectoren, commonrail systemen,...

Veilig voor katalysatoren en hogedrukpompen.

Geschikt voor diesel- en benzinemotoren.

Werkt snel en efficiënt.

Voorkomt dure mechanische of elektrische herstellingen.

Ideaal voor het afstellen van de motor.

Gebruik

• Preventief of bij lichte vervuiling: in bijna lege brandstoftank gieten. 
• Bij zware vervuiling: 1/1 mengen met brandstof, in de nieuwe brandstoffilter gieten of aansluiten op toevoer- en retourleiding. 

Product

Karakteristieken

• Een sterk geconcentreerde universele brandstofsysteemreiniger 
met extra smeer- en antislijtage additieven.

• Veilig voor katalysatoren en is geschikt voor zowel diesel- als 
benzinemotoren.

Toepassingen

• verwijdert snel en doeltreffend kool- en zwavelaanslag (sludge), 
niet-verdampende brandstofresten en water

• reinigt pompen en injectoren
• stopt sputteren en haperen
• aanbevolen vóór het afstellen van de motorVerpakking

Novafuel Powerkleen - fles 200ml 741102000

Novafuel Powerkleen - fles 400ml 741103000

Technische Eigenschappen

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

• Uitzicht: helder blauw.
• Reuk: sterk aromatisch.
• Vlampunt: 24°C.
• Houdbaarheid: 36 maanden, droog, koel en 

vorstvrij.
• Veiligheidsmaatregelen: gelieve de 

veiligheidsfiche te raadplegen.
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• Motor stationair laten draaien gedurende 20 minuten.
Om de motor zuiver en zuinig te houden regelmatig Novafuel Ecopower aan de brandstof toevoegen.
Contact met lakwerk vermijden.


