
DPF CLEANER 500ML 
 
Artnr: 802497 
 
Eurol DPF Cleaner för en komplett och snabb förnyelse för dieselpartikelfilter (DPF).  
Tillsatsen är utformad för att göra det möjligt för DPF att regenerera lättare när 
dieselpartikelfiltret har en hög sotbelastning. Dieselmotorer är inte utformade för korta 
resor eller start-stop körförhållanden. Korta resor, gör att en dieselmotor inte kommer 
upp i temperatur och mer sot bildas vid förbränning. DPF täpps igen på grund av 
kvaliteten på bränslet, kvaliteten på motorolja, körstil eller stadskörning (kortare 
körningar till mataffären, skolkörningar, etc.). En DPF-utrustad bil är programmerad 
att renegerate DPF så snart avgaserna blir tillräckligt varma för att nå DPF 
regenereringstemperaturen, vilken är ungefär 600 °C. 
 
Eurol DPF Cleaner använder en bränsleburen katalysator för att sänka denna 
temperatur till 400 ° C, vilket gör det lättare för de kolpartiklar som skall oxideras. 
Detta kommer att minska avgasmottrycket, låta turbon reagera snabbare och 
förbättra bränsleekonomi. 
 
Eurol DPF Cleaner rekommenderas att användas om DPF varningslampa tänds. Om 
ingenting görs medan DPF varningslampan lyser, kan DPF behöva bytas ut eller tas 
bort för att helt rengöras, vilket kan leda till höga kostnader. 
En 500ml flaska Eurol DPF Cleaner rekommenderas för användning i 35L till 65L 
diesel. Efter att ha lagt Eurol DPF Cleaner till bränslet, ta bilen för en längre resa (> 
50 km), håll motorn över 2500-3000 RPM under 30 sekunder. Häll i Eurol DPF 
Cleaner till dieseltanken vid varje serviceintervall hjälper regenerera DPF, i alla 
körförhållanden. 
 
Eurol DPF Cleaner bör inte krävas om din bil är utrustad med CRT. Om problem 
uppstår med CRT, gå till närmaste verkstad. 
 
* Rengör och återskapar tilltäppta dieselpartikelfilter utan demontering. 
* Sänker märkbart sotbelastning på dieselpartikelfilter. 
* Ger mer vridmoment vid lägre varvtal genom mindre mottryck från DPF. 
* Återfår motoreffekt. 
* Lämplig för alla dieselmotorer utrustade med ett dieselpartikelfilter. 
 
Optimal blandningsförhållande 1: 100. 
 

 
 
Xn – Hälsoskadlig 
R66 - Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.  
S2 - Förvaras oåtkomligt för barn  
S46 - Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten 
S13 - Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder  
S35 - Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt S56 - Lämna detta 
material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall.  


