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Nulon Throttle Body en Carby Cleaner (Carb400) is 
speciaal geformuleerd om snel en gemakkelijk, slib, 
vernis, vet en vuil te verwijderen dat zich opgebouwd heeft 
in carburatoren, gaspedaal organen, automatische 
spoelen, PCV en EGR kleppen. 
 
Voordelen: 
• Lost carburator aanslag binnen en buiten 
• Lost throttle body aanslag in brandstof injectie 
• systemen 
• Reinigt PCV en EGR kleppen 
• Reinigt automatische chokes 
• Verzekerd soepelere, probleemloze prestaties 
• Vermindert arme uitlaatemissies 
• Professionele kracht 

 
Beschrijving: 
De spuitbus Nulon Throttle Body en Carby Cleaner wordt 
geleverd met volledige en nauwkeurige richtingen voor het 
gebruik van het product in alle van de volgende 
toepassingen: 
1. voertuigen met carburatoren 
• Carby buitenkant en aanverwanten 
• Carby trottle en verbrandingskamer aanslag 
• Automatische choke 
• PCV kleppen 

2. voertuigen met brandstof injectie 

• Throttle body 
• Verbrandingskamer aanslag 

Opmerking 1: Wanneer gebruikt zoals voorgeschreven 

op het blik, is Nulon Trottle Body en Carby Cleaner niet 
schadelijk voor zuurstofsensoren en katalysatoren. 

Aantekening 2: Indien gespoten op auto lak onmiddellijk 

af wassen. Dit product veroorzaakt lakschade. 
 
Belangrijk: 
• Laat dit product niet in contact komen met lakwerk 
• Spuitbus niet doorboren of verbranden of opslaan boven 

de 50 ° C. 
• Niet opslaan in direct zonlicht of in de buurt van 

warmtebronnen of open vlam. 
• Product gebruiken met voldoende ventilatie. 
• voorkom langdurig of herhaald inademen met dampen. 
•  Vermijd langdurig of herhaalde aanraking met de huid of 

ogen 
• Spuit niet in ogen, mond of op de huid 
• Indien gespoten in ogen spoelen met water 
• Bij inslikken niet laten braken 
• Buiten bereik van kinderen bewaren 
• Gebruik alleen zoals voorgeschreven, opzettelijk 

misbruik door te concentreren en inademen van de 
inhoud is schadelijk of dodelijk  

 

Drijfgas – kooldioxide 
Product bevat geen: 
111 trichloorethaan 
Tetrachloorkoolstof 
Silicone 
 
Zeer licht ontvlambaar 
Gevaarlijke goederen klasse 2.1 
(Diverse gevaarlijke)-UN Nr. 1950 
 
Richtlijnen eerste hulp en veiligheid: 
Als vergiftiging optreedt neem contact op met een arts of 

Anti Gif Centrum. (telefoon 070 24 52 45) of 
www.poisoncentre.be of neem onmiddellijk contact op 

met een arts. 
 

Verpakking:  
Art nr: CARB400  23058 
400 g spuitbus (per 6) 
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