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Ficha Técnica 

(LIMPA INJECTORES - DIESEL) 
    
O Limpa injectores de DieselLimpa injectores de DieselLimpa injectores de DieselLimpa injectores de Diesel SpanjaardSpanjaardSpanjaardSpanjaard melhora o 
número de cetano em 2 pontos. Protege o sistema 
de combustível, reduz a formação de depósitos 
prejudiciais, melhora o desempenho. Para todos os 
motores diesel auto, marítimos e estacionários. 
 
    
BENEFÍCIOS DO PRODUTO:BENEFÍCIOS DO PRODUTO:BENEFÍCIOS DO PRODUTO:BENEFÍCIOS DO PRODUTO:    
 
O desempenho do Limpa Injectores de Limpa Injectores de Limpa Injectores de Limpa Injectores de 
Diesel Spanjaard Diesel Spanjaard Diesel Spanjaard Diesel Spanjaard assegura:   

 
.  Melhoria do número de cetano em 2 pontos.  
.  A limpeza do sistema de  injecção do combustível  
    (Avaliação superior, no teste Cummins L 10). 
.  Economia acima dos 3% de combustível. 
.  A redução até 14% de emissões da exaustão.  
. Melhora a estabilidade do combustível durante o             
armazenamento.  
. A dispersão de gomas insolúveis, previne a sua            
formação.  
.  Uma melhor lubrificação e menor desgaste  de 
injectores e peças do sistema. 
.  Excelente protecção anti-corrosão.  
.  Impede emulsões estáveis de combustível –água. 
. Reduzida formação de espuma aquando do 
enchimento do tanque de combustível.  
 
 
 
INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO     
 
O Limpa injectores de Diesel SpanjaardLimpa injectores de Diesel SpanjaardLimpa injectores de Diesel SpanjaardLimpa injectores de Diesel Spanjaard deve ser 
adicionado na dosagem recomendada: 375ml tratam 
75litros de combustível (1:300) para ser eficaz. 
Adicionar antes de atestar de combustível. Para uso 
a granel é melhor dosear directamente os 
tanques/bomba de armazenamento do combustível. 
 
 
    

    
DESENVOLVIMENTO DESENVOLVIMENTO DESENVOLVIMENTO DESENVOLVIMENTO 
BACTERIANOBACTERIANOBACTERIANOBACTERIANO: 
 
É uma boa a prática operacional atestar os 
tanques de combustível dos veículos no final do 
dia para minimizar a formação de condensação 
de água à noite nos tanques de combustível. As 
bactérias que estão na atmosfera podem viver 
em estado líquido e alimentarem-se do 
hidrocarboneto ou do enxofre do combustível. 
Os resíduos dos produtos bacterianos acabam 
por obstruir os filtros e tanques do combustível. 
A prevenção é sempre melhor do que a cura. 
 
 
PROPRIEDADES PROPRIEDADES PROPRIEDADES PROPRIEDADES 
TÍPICAS TÍPICAS TÍPICAS TÍPICAS     
 
Aparência                                Castanho Escuro 
Densidade,g/ml                                             0,76 
Viscosidade                                                   14,5 

 
 

ARMAZENAMENTO ARMAZENAMENTO ARMAZENAMENTO ARMAZENAMENTO     
 
 É prejudicial se ingerido. Não induzir o vómito: 
procurar o conselho médico imediatamente e 
mostrar o recipiente ou etiqueta. Manter fora do 
alcance das crianças. Armazenar em local 
fechado. 
 

EMBALAGEM EMBALAGEM EMBALAGEM EMBALAGEM     
 

 Garrafa de PVC 375ml, 5litros, 20litros, 210litros  
 
    

 

DIESEL INJECTOR & FUEL CONDITIONER 


