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QMI Dieselforbedrer kombinerer en 
mengde fordeler i en konsentrert 
forpakning.  QMI Dieselforbedrer  
gir deg 7 distinkte fordeler:
 
1. KONDENSFJERNING.  QMI gjør  at 
vann binder seg kjemisk til drivstoffet og blir 
fjernet  gjennom forbrenningen. Inneholder 
ikke alkohol.*  
      *Isopropanol som er vanlig  i  
kondensfjernere, er skadelig for motoren.                                                                           

2. RENGJØR øvre del av sylinder, ventiler 
og øvre stempelring 

3. SMØRER dieselpumpen, øvre del av 
sylinder, ventiler og øvre stempelring. 
Beskytter og forlenger brukstiden på utsatte 
deler.
 
4.  ØKER  CETANEN  i diesel 

5. ØKER FORBRENNINGSEFFEKTEN, slik 
at dieselen gir større kraft, holder lengre og 
gir mindre forurensende utslipp.(Som vist i 
analyse av eksosen) 

Caterpillar's råd i forbindelse med 
drivstofftilsetninger:
I det siste har drivstoff med lavt svovelinn 
hold gitt utslag av dårlig smøreevne.Den 
prosess som brukes for å fjerne svovel fra 
drivstoff, en såkalt hydrobehandling, forår 
saket også at andre elementer i drivstoffet 
som gav smøreffekt ble eliminert. 

Motorens drivstoffsystem er nå mindre 
tolerante mot vann og forurensninger siden 
smøre effekten i drivstoffet er redusert.

Drivstoff som ikke oppfyller spesifikasjonens 
minimumskrav på smøreeffekt, har behov for 
drivstofftilsetninger. 

Det bør imidlertid utvises forsiktighet, da 
noen tilsetninger kan lage avleiringer i 
drivstoffets innsprøytningssystem. 

KODE

0105

STØRRELSE

5 lit. 5 stk/esken

1025 25 liters kanne

1207 207,9 liters fat
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BRUKSANVISNING:

ANVENDELSESOMRÅDER:

Drivstoff-tank, rørsystemer og
Eksossystem  

RENGJØR OG BESKYTTER

SMØRER

For alle typer diesel, parafin og 
forbrenningsoljer som er brukt 
som drivstoff for motorer eller 
varmeanlegg.

Bruk 1 liter til 500 til 1.000 liter 
diesel. 5 liter DIESELFORBED 
RER er tilstrekkelig for opp til 
5.000 liter diesel. 

(Tøm middelet i tanken før 
drivstoffet blir pumpet inn, det vil 
blande stoffene bedre. Bruk 
dobbel dose de to første gangene 
middelet brukes. Det vil gjøre at 
systemet blir rengjort raskere for 
vann og forurensninger.)

6.VIRKER SOM KATALYSATORFOR 
STERKER ved å medvirke til en mer 
fullstendig forbrenning.

7. Fjerner dieseldyr ved å ødelegge 
deres livsgrunnlag. 

Drivstoffpumpe og drivstoffventiler


