POWER X
Vård & Rengöring
för ALLA 2 & 4 taktsmotorer
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Fyrhjuling – MC – Moped – Båt – Bil
Vattenskoter – Snöskoter – Motorsåg
Gräsklippare – Snöslunga – Röjsåg
och alla övriga bensinmotorer.
Bensin

Produktbeskrivning

VARFÖR POWER X

Power X Bensinrengöring är en helt unik formula som
lämpar sig till alla typer av bensinfordon/maskiner.

Produkten fungerar i alla 2 & 4 takts motorer.












Rengör spridare och munstycken i
både insprutning och förgasarmotorer.
Fördel: Bättre bränsleekonomi, Mer kraft,
Minskade utsläpp.
Vårdar & Smörjer
Fördel: Färre reparationer,
Ökad livslängd på fordon & maskin
Stabiliserar bränslet
Fördel: Lättstartad även efter driftuppehåll.
(Utmärkt till säsongsmaskiner)
Binder kondensvatten
Fördel: Rost & Korrosionsskydd,
Jämnare gång, Utmärkt K-skydd
Oktanhöjande
Fördel: Mer kraft, Minskade spikningar,
Jämnare gång

Utmärkt till Snöskoter, Vattenskoter, Moped, Mc,
Moped, Bil, Båt samt till alla typer av trädgårdsmaskiner.

Rekommenderas varmt till alla typer av säsongsfordon
för skydd och vård samt lättare start av motorer efter
ängre uppehållstid.

Spridarbild före och efter rengöring med POWER X.
Med rengjorda spridare & munstycken fås Bättre
bränsleekonomi, Mer kraft i maskin,
Jämnare motorgång. Samt att alla rörliga delar i
bränslesystemet är smorda. Packningar, O-ringar,
Slangar o Bränslepump återfår sin fulla funktion.

Smörjer bränslepump och alla rörliga delar.
Är oktanhöjande för att minimera spikning.
Binder och tar bort skadligt kondensvatten (K-skydd).
Stabiliserar bränslet (Utmärkt vid långtidsförvaring).
Skyddar mot rost och korrosion i hela systemet.
Ger en ren, kraftfull förbränning och jämnare gång
vilket minskar utsläppen och ger bättre bränsleekonomi.
Användning: Hälls i bensintanken
Åtgång 375ml (P3015) räcker till ca 80 liter bensin.
75ml (P3014) räcker till ca 20 liter bensin.
Blandningsförhållande 1:200
För förebyggande vård & rengöring, använd var 3é månad.
För önskad högeffekt, används då vid varje tankning.
Kan med fördel blandas direkt i reserv(bensin)dunken
för användning till trädgårdsmaskiner mm.

Vård & Rengöring

Bensin

Löser föroreningar som sot och koks i hela systemet.

Håller avgasportar fria från olja och sotavlagringar.

POWER X
För din ekonomi !
För vår miljö !

Power X fördelar:
Rengör spridare o munstycken i både inspruts och
förgasarmotorer.

POWER X har en unik vattenbindande effekt.
Det skadliga kondensvattnet som bildas i alla
former av bränsletankar binds med bränslet
(Emulgerar) och förbränns under drift.
Vilket ger mindre risk för rost & korrosion, jämnare
motorgång samt att det ger ett utmärkt K-skydd
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Åtgång innan långtidsförvaring:
375ml räcker till ca 40 liter bränsle.
75ml räcker till ca 10 liter bränsle.
Hälls i bensintanken (Blandningsförhållande 1:100)
Låt sedan motorn gå på tomgång ca 10 minuter så
additivet kommer in i hela systemet. Denna behandling
underlättar uppstart av maskinen nästkommande säsong.
Samt att bränslesystemet vårdas under stillaståndsperioden.
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