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Fuel Guard II

DS54

OPDATERET: 12.07.2012

Et unikt, kraftfuldt og effektivt 
renseprodukt til 
brændstofsystemer; både benzin 
og diesel. Smører og beskytter 
mod korrosion. 

Varenr.:
83970  (FDDII) – 250 ml plastikflaske         
83975  (FDDII 5L) - 5 liter        
83977  (FDDII 200L) - 200 liter

Egenskaber & Fordele
• Bruges både i benzin- og dieselmotorer – Sparer lagerplads.
• Skader ikke katalysatorer, HDI motorer, diesel- og partikelfiltre – Ingen klager.
• Smører mekaniske komponenter i brændstofsystemet – Forlænger levetid for pumpe og injektorer. 
• Spreder vandet i brændstoffet – Forhindrer korrosion og mikrobiel og svampevækst.
• Askefri dispergering – Affedter og beskadiger ikke motordele, reducerer aflejringer.
• Indeholder antioxidanter – Reducerer opbygning af tjære og gummi

Brugsanvisning

Som løbende 
behandling: Anbefales 
det at tilsætte 1ml FDDII 
for hver 1 liter brændstof. 
F.eks. 50 liter brændstof 
tilsættes 50 ml FDDII. 
Hæld FDDII i tanken før 
der tankes.

Som en enkelt hurtig 
behandling: Anbefales 
det at tilsætte 5 ml FDDII 
for hver 1 liter brændstof. 
F.eks. 50 liter brændstof 
tilsættes 250ml FDDII.
Hæld FDDII i tanken før 
der tankes.

Anvendelse

Fuel Guard II er udviklet primært som et smørende og rensende produkt. Når Fuel Guard II løber 
igennem systemet, vil det nedbryde aflejringer og splitte deres molekylære struktur. 

Andre additiver virker smørende, som anti-korrosionsmiddel og beskytter mod slid, for at sikre at 
motoren kører jævnt.

Fuel Guard II forebygger aflejringer i karburatorer, bag på indsprøjtningsventilerne og på 
cylindervægge. 

Fuel Guard II er en rensevæske til både benzin- og dieselmotorer. Produktet er kompatibelt med 
alle almindelige typer blyfri benzin (op til og med E10), rød/off road diesel og bio-diesel.

Tilsat til enten brændstoftanken, eller for hurtig virkning, direkte i brændstofsystemet, bliver 
systemet renset når Fuel Guard II løber gennem systemet.

Fuel Guard II fjerner aflejringer (tjære og de kunstoffer der findes i alle brændstoffer) fra 
brændstofsystemets dele mens produktet smører alle bevægelige dele.

Fuel Guard II reducerer udledningsværdierne (MOT Test) og forbedrer koldstart og 
brændstoføkonomi. Fuel Guard II er en kemisk baseret afrenser, der opløser aflejringer i 
modsætning til andre produkter, der hovedsagligt fjerne forureninger ved at skure.

Råd & Tips

Ved regelmæssig brug vil Fuel Guard II forebygge opbygning 
af aflejringer I brændstofsystemet.



Fuel Guard II
Teknisk Information

Tilhørende
Produkter:

Markeds
segmenter

Primære Sekundære

Sikkerheds- & Sundhedsinformation

One Shot (SOS), Petrol One Shot (POS), Diesel One Shot (DOS)

DS54

Varenr.: 83970; 83975; 83977

Beskrivelse: Fuel Guard 250ml; 5L; 200L

Lagerholdbarhed: 18 måneder

VOC: 640g/L

Lagerkode: FDD; FDDII 5L; FDDII 200L

Toldtarifnummer: 3811 9000 90

MSDS: Ja

Emballage: Flaske med måleinddeling

Konsistens: Lys, brun væske

Lugt: Kraftig

Flammepunkt: 67ºC

Vægtfylde: 0.832g/ml
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Sundhedsskadelig
Indeholder destillater (råolie)
Hydrogenbehandlede, lette 80%

R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
S24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene.
S62 Ved indtagelse, undgå at fremprovokere opkastning:

kontakt omgående læge og vis etiket eller beholder.

For at kunne rådgive om passende personlige værnemidler ved brug af KENT produkter, anbefaler KENT at instruktionerne på emballagen 
gennemlæses før produktet tages i brug. Instruktionerne er for at beskytte vore kunder, og KENT tilbyder en serie af beskyttelsesudstyr, så som 
beklædning, beskyttelsesbriller, ansigtsskærme og åndedrætsværn, der lever op til den nyeste EU-lovning. Kontakt os gerne for yderligere 
information. Telefon 49 17 78 88

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5D, DK-3060 Espergærde
Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-16:00 / fred. 08:00-15:00)

E-mail: kentsales.denmark@kenteurope.com
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