
 
Nulon totaal brandstof System Cleaner bevat ’s werelds 
meest toonaangevende Polyetheramine brandstof systeem 
schoonmaak technologie dat brandstof injectoren, 
verbrandingskamers en inlaatkleppen reinigt van kracht 
berovende koolstof aanslag in slechts één tankbeurt. 
Dit product verbetert drastisch versnelling, brandstof 
economie en bevordert gemakkelijker starten en vloeiender 
afremmen. 

Formulering van brandstofsystemen en motor brandstof 
word voortdurend gewijzigd om te voldoen aan de 
milieuwetgeving. Deze wijzigingen gebeuren niet zonder 
hun aandeel in de bijbehorende problemen, zoals: 
• Vervuilde brandstof injectoren 
• Carburateur aanslag 
• Inlaatklep aanslag 
• Verbrandingskamer aanslag en "nadieselen" 
• Klevende kleppen 
• Verhoogd brandstofverbruik 
• Verhoogde eis octaangehalte benzine  
Deze problemen zijn gemeenschappelijk, maar de meeste 
automobilisten zijn zich niet bewust van de ernst van het 
probleem omdat dit zich  langzaam manifesteert. Loodvrije 
brandstoffen verbranden niet zo netjes of volledig zoals we  
zouden hopen. Bijgevolg, opbouw van koolstof aanslag op 
alle onderdelen van het inductie systeem. Automobilisten 
zijn maar eerst op de hoogte van een probleem als het 
ernstig wordt, zoals moeilijk te starten, slecht optrekken, 
kleverige kleppen, nadieselen enz. Hoger stijgend 
brandstofverbruik en verlies van de efficiëntie terwijl het 
probleem zich ontwikkelt. 
Probeer Totale brandstof System Cleaner en voel je de 
prestaties verbeteren. 

Prestaties getest (gegevens over bestand) 
Methode van de test Beschrijving 

ASTM D 5500 * standaard BMW test 

ASTM D 6201 inlaatklep aanslag reiniging test 

ASTM D 5598 directe injectie test 
* Bewerkt 

Voordelen: 
• Reinigt injectoren, verbrandingskamers, inlaatkleppen & 

inlaatspruitstuk 
• Werkt in één tankbeurt 
• Verminderd brandstofverbruik 
• Gemakkelijker starten met soepele, efficiënte werking 
• Zachter draaien & beter optrekken 
• Aanbevolen voor alle benzinemotoren 
• Veilig in het uitlaat emissiesysteem 
• Veilig voor katalysatoren & zuurstofsensoren 

Opmerking: De bovengenoemde voordelen zullen 

opgemerkt worden na het leegrijden van een volle tank met 
behandelde brandstof. 
 

Gebruiksaanwijzing: 
Gewoon toevoegen aan een volle tank benzine. Één fles 
behandelt 60 liter. Voor optimale prestaties gebruikt u TFSC 
eenmaal elke 5.000 kilometer. 

Veiligheidsvoorschriften: 
Vermijd contact met ogen of huid. NIET INSLIKKEN. Buiten 
bereik van kinderen houden. Brandbaar. Verwijderd houden 
van warmtebronnen of open vlam. Damp niet inademen. 
Handen grondig wassen na gebruik. Verpakking mag niet 
gebruikt worden om voedsel te bevatten. 

Eerste hulp: 
Voor advies, contact opnemen met het Antigif Centrum 
(telefoon 070 24 52 45) of www.poisoncentre.be of een arts 
(tegelijk). Bij inslikken niet laten braken. 
Indien in de ogen, oogleden uit elkaar houden en 
voortdurend het oog spoelen met stromend water. Geval 
van contact met de huid, spoel met stromend water. 
 
Verpakking: 
Art nr: TFSC    23153 

500 ml fles (6 per karton) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Totaal Brandstof Systeem Cleaner TFSC 
 

http://www.poisoncentre.be/

