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TOTAL ENGINE CONDITIONER 
  
 
Το ARDINA Total Engine Conditioner είναι ένα μοναδικό και πολύ αποτελεσματικό, υψηλής 
ποιότητας προϊόν για τον καθαρισμό ολόκληρου του συστήματος εσωτερικής καύσης των 
βενζινοκινητήρων.  
 
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ    
 

 Καθαρίζει πλήρως και αποτελεσματικά τις βαλβίδες, τα μπεκ, τα έμβολα, τους δακτυλίους 
των εμβόλων, τις πολλαπλές εισαγωγής και το καρμπυρατέρ χωρίς να είναι απαραίτητη η 
αποσυναρμολόγησή τους 

 Διαλύει τις επικαθήσεις άνθρακα και τις ενώσεις που σχηματίζουν ουσίες όπως η λάκα 
 Μειώνει τις εκπομπές επικίνδυνων καυσαερίων (CO / HC) 
 Αποδεσμεύει "κολλημένους" δακτυλίους εμβόλων 
 Βελτιώνει τις ιδιότητες ψυχρής εκκίνησης, καύσης και οδηγικής απόδοσης και εξασφαλίζει 
τη διατήρηση του κινητήρα σε άριστη κατάσταση 

 Η επεξεργασία με αυτό το προϊόν επιτυγχάνει γρήγορο και αποδοτικό αποτέλεσμα και 
συμβάλλει στη διατήρηση ενός καθαρότερου περιβάλλοντος 

 
 
ΧΡΗΣΗ    
 
Για όλους τους βενζινοκινητήρες (που χρησιμοποιούν μολυβδωμένη ή αμόλυβδη βενζίνη) με 
μπεκ ή καρμπυρατέρ, με ή χωρίς υπερτροφοδότη. Δεν βλάπτει τους καταλυτικούς 
μετατροπείς. Συμβατό με ελαστικά και πλαστικά εξαρτήματα. 
 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ    
 
Αναθέστε την επεξεργασία με αυτό το προϊόν σε ένα συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων. 
 
 

Σύστημα Καρμπυρατέρ  Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Ψεκάστε περίπου το 50% 
του περιεχομένου στο καρμπυρατέρ με τον κινητήρα σβηστό αλλά όσο ακόμη είναι 
ζεστός. Περιμένετε δέκα λεπτά πριν θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα και αφήστε τον να 
λειτουργήσει στις 1.500 – 2.000 σ.α.λ. Ψεκάστε μια μικρή ποσότητα μέσα στις θυρίδες 
αέρα του θαλάμου πλωτήρα (φλοτέρ) και ψεκάστε το υπόλοιπο 50% του προϊόντος μέσα 
στο καρμπυρατέρ. Αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει για 10 λεπτά στις 1.500 – 2.000 
σ.α.λ. και, στη συνέχεια, οδηγήστε περίπου 4 km. Συντονίστε τις εκπομπές CO με το 
ρελαντί (σ.α.λ.). 
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Σύστημα Ψεκασμού  Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Θέστε σε λειτουργία τον 
κινητήρα και ψεκάστε ολόκληρο το περιεχόμενο μέσα από το σωλήνα κενού στο σύστημα 
εισαγωγής. Αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει για 10 λεπτά στις 1.500 – 2.000 σ.α.λ. 
και, στη συνέχεια, οδηγήστε περίπου 4 km. Συντονίστε τις εκπομπές CO με το ρελαντί 
(σ.α.λ.). 

 
        
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ    
 
Το περιεχόμενο του αεροζόλ 200 ml επαρκεί για κινητήρες μέχρι και 2000 cc. Η επεξεργασία 
πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε 15.000 km προκειμένου να επιτευχθούν τα βέλτιστα 
αποτελέσματα. 
 
 
 
Αρ. συσκευασίας 68324 Περιεχόμενο: 200 ml Συσκευασία: 12x200 ml 

 
Πυκνότητα g/cm3 Σημείο ανάφλεξης Θερμ. καύσης Σημείο βρασμού Χρώμα 

0,820 - 97°C 240°C - 44°C Άσπρο / Αφρού 
 


