
Fuel Guard 2
Een unieke, krachtige en doeltreffende reiniger voor de verzorging en het onderhoud van het 

brandstofsysteem van benzine- en dieselmotoren, met smerende en corrosiewerende eigenschappen. 

Geschikt voor continu gebruik en/of voor een éénmalige “snelle” reiniging van het 

brandstofinjectiesysteem.

Art.nr. Product S/C Verpakking

83970 Fuel Guard 2                   FDD2 250 ml HDPE-fles

83975 Fuel Guard 2 FDD2 5L 5 liter bus

83977 Fuel Guard 2 FDD2 200L 200 liter drum

Voordelen & Eigenschappen

• Geschikt voor benzine- en dieselmotoren – vermindert de 

voorraad

• Veilig voor katalysatoren, roetfilters en geschikt voor alle 

HDI-motoren – geen comebacks

• Smeert de onderdelen van het brandstofsysteem –

verlengt de levensduur van de brandstofpomp en 

injectoren

• Dispergeert water in brandstof – voorkomt corrosie, 

bacterie- en schimmelvorming

• Asvrij dispersiemiddel – niet-schurend en veilig voor 

motoronderdelen, vermindert de aanslag op inlaatkleppen 

en brandstofinjectoren

• Bevat antioxidanten – vermindert aanslag van hars-, teer-

en gomdeeltjes

Toepassing

Fuel Guard 2 werd voornamelijk ontwikkeld als smeer- en reinigingsmiddel. Het werkzame bestanddeel

verwijdert doeltreffend roet- en asaanslag en dispergeert deze door het systeem tijdens de verbranding.

De verschillende additieven bieden smerende, anticorrosie, antioxidatie en antislijtage eigenschappen en zorgen

voor een schone en soepele werking van de motor. Een verbeterd dispersiesysteem verwijdert water uit het

brandstofsysteem en voorkomt corrosie en de groei van micro-organismen. Bij regelmatig gebruik zal ook

aanslag en andere vervuiling worden voorkomen.

KENT Fuel Guard 2 is een dubbel reinigingsysteem voor zowel benzine- als dieselmotoren en is geschikt voor

alle gangbare loodvrije benzines (tot en met E10), rode landbouwdiesel /”off road” diesel en biodiesels.

Het verwijdert residuen (gom-, hars- en teerdeeltjes die in alle brandstoffen aanwezig zijn) van de inwendige

onderdelen en smeert tegelijk de bewegende delen van het brandstofsysteem. Bovendien verlaagt het

doeltreffend de emissiewaarden, zoals werd bevestigd en gecertificeerd door de TÜV THÜRINGEN/Duitsland.

Bij een emissietest uitgevoerd volgens de testcriteria van 70/220/EEG (gewijzigd door 2003/76/EG) werd een

daling van de emissiewaarden (CO, HC) vastgesteld na toepassing van de aanbevolen dosis. Daarnaast

verbetert het product de koude start en bijgevolg ook het brandstofverbruik.

Het is een op chemisch gebaseerde reiniger dat as- en roetafzettingen oplost, in tegenstelling tot concurrerende

producten die "as-vormige" ingrediënten bevatten die vuildeeltjes proberen te verwijderen door een "schurende"

werking.
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Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 

en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 

fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de 

grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet 

aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten 

gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de 

Informatie of schade ten gevolge van of in verband met 

het gebruik van deze Informatie.

KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV 

handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:  

KENT Belux SPRL/BVBA

Rue Emile Francqui, 4

1435 Mont-Saint-Guibert

BTW: BE 0414.239.587

KENT Nederland BV

Claudius Prinsenlaan 128

4818 CP Breda

BTW: NL 817247658B01

Instructies

Als continue behandeling: Voeg 1 ml toe per liter brandstof (b.v. 50 liter brandstof vereist 50 ml Fuel Guard 2). 

Doe het product in de tank alvorens de brandstof toe te voegen. Herhaal dit steeds bij iedere tankbeurt.

Als een éénmalig “snel” brandstofinjectoren en –systeem onderhoud: Voeg 5 ml Fuel Guard 2 toe per liter 

brandstof (bv. 50 liter brandstof vereist 250 ml Fuel Guard 2). Doe het product in de tank vóór de brandstof toe 

te voegen. Te herhalen om de 8000 km als een periodiek “snel” onderhoud.

Als opslagtoepassing voor seizoensgebonden gebruikte voertuigen: Voeg 250 tot 500 ml Fuel Guard 2 toe 

aan 50 liter brandstof (5 tot 10 ml per liter). Direct voordat het voertuig wordt opgeborgen, voeg het product toe 

aan de brandstoftank vóór de brandstof toe te voegen. Voor maximale bescherming moet het voertuig worden 

opgeslagen met een volledig volle brandstoftank. Na de opslagperiode mag de motor normaal worden gebruikt 

zonder de brandstof af te tappen. Voor opslagperioden van meer dan 6 maanden wordt het aangeraden om de 

motor te starten en te controleren op een soepele verbranding van de oude brandstof voordat het voertuig de 

weg op gaat.

Basis: Reiniger op basis van koolwaterstof

Consistentie: Zeer lichte, heldere vloeistof

Geur: Lichte solventgeur

Soortelijk gewicht (20 °C):      0.820 – 0.840 g/l 

pH: Niet toepasbaar

Verdunningsverhouding: Niet toepasbaar

Oplosbaarheid in water: Volledig emulgeerbaar

Emulsificatie: Vormt losse emulsie, scheidt zich op 10% stilstaand leidingwater

Verwerkingstemp: Niet toepasbaar

Vlampunt: Min. 62ºC

VOS: 640 g/l

Houdbaarheid : 18 maanden

Douanecode: 3811 9000 90
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