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QMI DRIVSTOFF-FORBEDRER kombinerer en 
mengde fordeler i en konsentrert forpakning. En 
flaske på 236ml er nok til 300 liter bensin (5x60 liters 
tank), eller 150 l. diesel. QMI DRIVSTOFF-
FORBEDRER gir deg 9 distinkte fordeler:
 
 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.                                                                           

 RENGJØR øvre del av sylinder, ventiler og øvre 
stempelring 

 OLJER øvre del av sylinder, ventiler og øvre 
stempelring. Beskytter og forlenger brukstiden på 
utsatte deler. Er spesielt nyttig for biler som kjører 
blyfritt.
 
 ØKER OKTANEN  i bensin og CETANEN i diesel 

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

 VIRKER SOM KATALYSATORFORSTERKER ved 
å medvirke til en mer fullstendig forbrenning.                                                                                                                           
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På grunn av blyfri bensin,  høyere turtall, 
direkte innsprøytning og kompliserte forgas- 
sere, har det oppstått et stort behov for en 
effektiv drivstoff-forbedrer. QMI DRIVSTOFF- 
FORBEDRER har de egenskaper som skal til 
for å dekke disse behovene, som for deg 
betyr beskyttelse for motoren, sparte penger, 
og ikke minst,  mange kilometer med 
bekymringsløs kjøring.                           

Drivstoff-tank og rørsystemer 

Drivstoffpumpe, forgasser og injektorer 

Tennplugger, eksossystem og katalysator 

RENGJØR OG BESKYTTER

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

Bruk 0,8dl. til 100 liter bensin og 1,6dl til 100 liter 
diesel. 1 flaske på 1 liter er nok til 1200 liter bensin, 
eller 600 liter diesel. 5 liter DRIVSTOFF-
FORBEDRER er tilstrekkelig for 6000 liter bensin 
eller 3000 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.)

KODE

0100

1011
STØRRELSE

0,946 lit. 12 stk/esken

5 lit. 5 stk/esken

236ml 12stk/esken

0010

1000 25 liters kanne

1001 207,9 liters fat




