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www.retech.com

FUEL CLEANER

Objednací kódy:

Univerzální čistič palivového systému

Aplikace:

Fuel Cleaner je vysoce funkční výrobek představující výbornou možnost ušetření peněz. Na trhu je řada druhů adivit do 
paliva, ale žádné z nich nedosahuje vlastností Fuel Cleaneru. Vždy potřebujete pro pokrytí stejného rozsahu mnoho růz-
ných výrobků - např. pro benzin a pro naftu zvlášť. To způsobuje možnost chyby a násobí skladové zásoby. Obvykle po-
třebujete jedno balení čističe na jedno tankování - Fuel Cleaner je ekonomičtější. Žádný výrobek není natolik multifunkční 
jako Fuel Cleaner - maže, stabilizuje palivo, obsahuje inhibitory koroze, čistí palivový systém.

Vlastnosti: Výhody:
• Použitelný pro benzínové i naftové motory
• Vhodný pro motory se vstřikováním 

Common Rail
• Nepoškozuje katalyzátory, molekulárně 

rozkládá nečistoty
• Neobsahuje škodlivé alkoholy
• Obsahuje inhibitory koroze
• Promazává mechanické komponenty 

v palivovém systému
• Usnadňuje starty
• Způsobuje emulgaci paliva s vodou

• Bezpečné použití
• Chrání palivový systém proti korozi
• Prodlužuje životnost a předchází poru-

chám palivového čerpadla a vstřikova-
cích zařízení

• Snižuje spotřebu, šetří peníze
• Redukuje mechanické tření
• Snižuje spotřebu a náklady na údržbu
• Prodlužuje životnost motoru se zacho-

váním jeho původních výkonů

Název Sklad. kód Balení Velikost Obj. číslo

Fuel Cleaner FUC Lahvička 300 ml R 34008
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Zdraví a bezpečnost:

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití 
každého výrobku pro vlastní účely. Firma Retech odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě 
nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku 
jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - Provozovna: Suchdol č. 212, 285  02 Suchdol u  Kutné Hory
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz; www.retech.com

Návod na použití:

Rychlé pročištění palivového systému: Rychlé pročištění palivového systému: 
300 ml FUEL CLEANERu přidejte do cca 50 l paliva (benzínu nebo nafty). Tímto způsobem rychle odstraníte usazeni-

ny z palivového systému. Tento postup se doporučuje opakovat každých cca 5000 km.

Průběžné čištění palivového systému:Průběžné čištění palivového systému:
Přidávejte pravidelně 50 ml FUEL CLEANERu na každých 50 l paliva při každém tankování. Tímto způsobem budou 

průběžně odstraňovány usazeniny z palivového systému. FUEL CLEANER doporučujeme aplikovat do nádrže před 
tankováním paliva.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!


