
QMI BRÄNSLEBEHANDLING

BRUKSANVISNING:

.....starkt koncentrerad

BIL, MARIN
INDUSTRI&

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

BESKRIVNING & FÖRDELAR

QMI BRÄNSLEBEHANDLING kombinerar en mängd
fördelar i en koncentrerad förpackning. En flaska på
236ml räcker till 300 liter bensin (5x60 liters tank), eller
150 l. diesel. QMI BRÄNSLEBEHANDLING ger dig 9
distinkta fördelar:

KONDENSBORTTAGNING. QMI får vattnet att binda
sig till bränslet på kemisk väg, på så sätt försvinner
vattnet genom förbränningen. Innehåller inte alkohol.*

*Isopropanol som är vanligt i kondensbortagare, är
skadligt för motorn.

RENGÖR övre delen av cylindern, ventilerna och övre
kolvringen.

SMÖRJER övre delen av cylindern, ventilerna och
övre kolvringen. Detta skyddar och förlänger livstiden
på utsatta delar. Är särskilt bra i samband med blyfritt..

HÖJER OKTANET i bensin og CETANET i diesel

HÖJER FÖRBRÄNNINGSGRADEN, så att bränslet
ger mer effekt, varar längre och ger mindre
föroreningar .(Vilket en analys av avgaserna visar)

VERKAR SOM EN KATALYSATORFÖRSTÄRKARE
genom att medverka till en mer fullständig
förbränning..

TANK

PUMP

KATA-
LYSATOR

AVGAS
SYSTEM

På grund av blyfri bensin, högre varvtal,
direktinsprutning och avancerade förgasare,
så har det uppstått ett behov av en effektiv
bränsletillsats. QMI BRÄNSLEBEHANDLING
har egenskaper som åtgärdar dessa behov.
Vilket för dig innebär skydd för motorn,
sparade pengar, och inte minst många mil
med bekymmerfri körning.

Bränsletank och bränsleledningar

Bränslepum, förgasare och munstycken

Tändstift, avgassystem och katalysator

RENGÖR OCH SKYDDAR

För alla typer av bensin, diesel,
fotogen och forbränningsoljor som
används som bränsle i motorer eller
värmeanläggningar.

Använd 0,8dl. per 100 liter bensin eller 1,6dl per
100 liter diesel. 1 flaska på 1 liter räcker till 1200 liter
bens in , e l le r 600 l i ter d iese l . 5 l i te r
BRÄNSLEBEHANDLING räcker till hela 6000 liter
bensin eller 3000 liter diesel.

(Häll behandlingen på tanken före tankningen, då
blandas behandlingen upp i bränslet bättre. Dosera
dubbelt de två första gångerna behandlingen
används. Det gör att systemet fortare blir av med
kondens och föroreningar som har bildats.)
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KOD

0100

1011
STORLEK

0,946 liter. 12 st/låda

5 liter. 5 st/låda

236ml 12 st/låda

0010

1000 25 liters dunk

1001 207,9 liters fat


