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Vi takker for at du valgte dette QMI produktet og ønsker deg lykke til. 
Skulle du ha noen spørsmål i forbindelse med produktet eller selve

behandlingen, er det bare å kontakte oss.

Fordeler
- Går stillere
- Bedre effekt
- Turboen går kjøligere
- EGR holder seg ren lengre
- Forbedret drivstoff-forbruk
- Konsentrert og vannbasert
- inneholder ikke white-spirit

eller diesel
- Inneholder smøremidler
- Fjerner avleiringer
- For hver 3% effektøkning på

turbolader synker drivstofforbruk
1%

Forpakning
320 ml

Andre produkter for bil 
og industri 
- QMI Innvendig motorvask
- QMI Motorbehandling
- QMI Drivstoff forbedrer
- QMI Oljelekasjestopper
- QMI Radiatorbehandling
- QMI Gearbehandling
- QMI Automatgearbehandling
- QMI Servobehandling
- QMI Turbobehandling
- QMI Super Polish

QMI EGR-Rens
Kan brukes sammen med EGR 
rens tatt gjennom luftinntak for økt effekt

- Gjenvinner full åpning i innjektorer
- Rengjør karbon fra innsugsventiler og 
- forbrenningskammer, EGR ventil og DPF
- Forbedrer forbrenningen og gir 
- mer kraft til motoren
- Brukes på diesel og bensin 

QMI EGR-Rens via 
drivstoffet

Produktbeskrivelse
QMI Rengjøring av  EGR ventil, drivstoff og forbrennings system 
Renser hele drivstoff og forbrenningssystem i løpet av en tankfylling. Gjenvinner 
full åpning i innjektorer. Rengjør karbon fra innsugsventiler og 
forbrenningskammer. EGR ventil og DPF Forbedrer forbrenningen og gir mer kraft 
til motoren. Bringer tilbake «ny bil» drivstofforbruk. Reduserer utslipp av skadelig 
eksos.
Brukes kun av kvalifisert personell
En flaske på 354 ml er nok for 75 liter drivstoff, både diesel og bensin. Fyll i hele 
flasken opp i tanken. 

Advarsel: Svelging kan forårsake livsfarlig forgiftning eller død. Hvis svelget, ikke 
frembring oppkast. Kontakt lege øyeblikkelig. Unngå kontakt med øyne eller hud. 
Hvis det kommer i kontakt med øyne eller hud, skyll med store mengder vann. 
Brukes i godt ventilerte rom. Ikke pust inn damp fra  produktet

Anvendelsesområder
Til alle typer turboer for diesel, bensin og naturgass

1.  En flaske på 354 ml er nok for 75 liter drivstoff, både diesel og 
bensin. Fyll i hele flasken opp i tanken.  

Bruksanvisning




