
Petrol Valve Cleaner
Een curatieve reiniger die de verbrandingskamer, kleppen, klepstelen, turbo’s, en het volledige uitlaatsysteem 
van benzinemotoren reinigt 

Art.nr. Product S/C Verpakking

86956 Petrol Valve Cleaner TCP 750 ml bus

Toepassing

KENT Petrol Valve Cleaner is een multifunctionele, krachtige curatieve reiniger. 

Petrol Valve Cleaner reinigt de verbrandingskamer, kleppen, klepstelen en turbo’s van benzinemotoren die 
zijn aangetast door roetafzettingen omwille van slechte verbranding (olieverbruik, vervuilde injectoren). 

Petrol Valve Cleaner reinigt het volledige uitlaatsysteem van benzinemotoren, O2- en NOx-sensoren, 
katalysatoren en roetfilters (GPF).

Petrol Valve Cleaner is compatibel met alle benzinemotoren.

Voordelen & Eigenschappen

• Reinigt kleppen en klepstelen zonder enige demontage 
(enkel uitlaatkleppen bij direct ingespoten motoren)

• Reinigt verbrandingskamers
• Reinigt het volledige uitlaatsysteem, O2- en NOX-

sensoren, katalysatoren en roetfilters (GPF) van 
benzinemotoren

• Reinigt de variabele turbogeometrie
• Herstelt de kracht en flexibiliteit van de benzinemotor
• Vermindert het brandstofverbruik – verlengt de 

levensduur van de katalysator 

Instructies

1.Giet de volledige flesinhoud van Petrol Valve Cleaner in de brandstoftank 
MET EEN MINIMUM VAN 25 liter en een maximum van 50 liter.   

2.Gedurende het reinigingsproces, houd het toerental boven 3500 toeren/min om het systeem te reinigen.

TIP: 
Voor een optimaal resultaat, gelieve indien mogelijk meerdere trajecten van ongeveer 64 km op 
snelwegen af te leggen en houd de motor boven 3500 toeren/min.  



Technische informatie

Consistentie: Olieachtige vloeistof 

Kleur: Bruin

Geur: Karakteristiek

VOS: 920 g/l

Vlampunt: 75°C

Houdbaarheid: 24 maanden

Douanetariefcode: 38119000

Toebehoren: Giettuit

REV: 3.12.2020

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux BV: Steenweg op Mechelen, 455/8 – 1950 Kraainem
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:   Verlengde Poolseweg 16 – 4818 CL Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

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 BV of KENT Nederland BV.

KENT Belux BV 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 BV en KENT Nederland BV handelen onder 
de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux BV
Steenweg op Mechelen, 455/8
1950 Kraainem
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Verlengde Poolseweg 16 
4818 CL Breda
BTW: NL 817247658B01
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