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 1467 מספר המוצר

 פז אינפוזיה פלוס
 תוסף מרוכז לניקוי מערכת הזרקת דלק במנועי בנזין

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 תיאור המוצר
 . ןתוצרי שריפהף של הבנזיןנוזל יחודי להסרת משקעי פיח ושר

 .המוצר מכיל כימיקלים פעילים ונדיפים בעלי כושר ניקוי והמסת משקעים גבוה ביותר
 במרססים ועל שסתומי פז אינפוזיה פלוס מיועד לטיפול במנוע מקרטע שבו הצטברו משקעי פיח בכמות גדולה

 .בדרישות מבחן רישוי שנתי השימוש במוצר מאפשר הפחתת פליטת מזהמים מהמנוע ועמידה .היניקה
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 שימושים אופייניים

 .פז אינפוזיה פלוס הינו נוזל לניקוי שסתומי יניקה והמרססים במנועי הזרקת בנזין
 . אין לדלל– לשימוש כמות שהוא המוצר מוכן

את המוצר יש להחדיר למנוע ישירות באמצעות מערכת הזרקת הבנזין ולא דרך מיכל הדלק וצנרת הדלק של 
 :כשהמנוע פועל, החדרת המוצר למנוע יכולה להתבצע באחת משתי הדרכים. הרכב

 
  חסימת צינור החזרת תוך כדי,)במיכל יהיה לחץ כמו מערכת ההזרקה(החדרה בלחץ ממיכל מתאים  
 . עודפים למיכל    

 ).במצב זה המנוע פועל עם בנזין ממיכל הדלק( לתוך יניקת האויר למנוע טפטוף 
 

 .כשהמנוע פועל,  דקות20-30משך הזמן הנדרש לניקוי משקעים כבדים 
 .י אנשים מוסמכים"פעולת הניקוי צריכה להתבצע רק במוסך ע
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 תכונות אופייניות

 
 נתון  תכונה 

 C15 kg/liter 0.789°, צפיפות
 TBN 3.5 -בסיסיות 

 צהבהב גוון
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 יתרונות מוצר

 .תכשיר מרוכז לניקוי מערכת הדלק 
 .מוכן לשימוש כמות שהוא 
 .עמידה במבחן רישוי שנתי 
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 אחסון

 . יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם 
 .מומלץ להשכיב החבית, אם לא תחת גג .רצוי תחת גג במקום יבש 
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  ואיכות הסביבהבטיחות
 . מסוכןחומר המוצר אינו מסווג כ 
 .אין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה, כמרבית מוצרי הסיכה 
 . גיינה אישית בעת השימוש במוצרי מומלץ לשמור על ה 
 . או העיניים/מנע מגע ממושך עם העור ו 
 . או חום/הרחק ממקור אש ו 
 .לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר) MSDS (עזר בדף בטיחות המוצרה 
 . חייב להתקיים בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבהמוצר משומש /סילוק המוצר 
 . י המשרד להגנת הסביבה" שמן יש להעביר  למתקן מחזור שמנים  המאושר ע 
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 הערה

בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון  
שלאחר ל עלול להיות מושפע משינויים "אולם יש לציין שהמידע הנ. לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה

 .שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר, הדפסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


