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TANIMI
 STP Dizel Enjektör Temizleyici, dizel yakıt sistemlerinde düşük performans, korozyon ve yakıt israfına
neden olabilecek pislik, karbon atıkları ve suyu temizlemek üzere özel olarak formüle edilmiştir. Deterjan,
dispersan ve stabilizörlerin yüksek konsantre karışımları, dizel motorların verimliliğini arttırır ve çalışma
maliyetini azaltır. STP Dizel Enjektör Temizleyici'de bulunan setan yükseltici motoru soğukken çalıştırma
performansını arttırır.
YARARLARI
STP Dize Enjektör Temizleyici'nin düzenli kullanılması durumunda;
 Ekzost dumanını azaltır.
 Motoru soğuk çalıştırma performansını arttırır.
 Dizel tüketimini azaltır.
 Enjektörleri temiz tutar.
 Motor gürültüsünü azaltır.
 Kaybolan gücü ve performansı eski durumuna getirir.
 Paslanma ve korozyonu engeller.
 Yakıt sisteminden suyu temizler.
STP Dizel Enjektör Temizleyici;
 Diğer tüm STP katkılarıyla birlikte kullanılabilir.
 Katalitik konvertör veya turbo uyumlu araçlarda da kullanılabilir.
ANTİJEL DİZEL ENJEKTÖR TEMİZLEYİCİ BU ÖZELLİKLERE EK OLARAK KIŞIN MAZOTUN
DONMASINI DA ENGELLER.
NASIL ETKİ EDER?
STP Dizel Enjektör Temizleyici yakıt sistemini temiz tutar
 Dizel motorlar yakıt sistemi kirlendikçe eksozt dumanı çıkarır. Bu durum, özellikle kısa mesafeli durkalk
sürüşleri esnasında atıkların daha çabuk birikmesi sonucu yeni bir arabada bile hızlı bir şekilde oluşabilir.
 Enjektörler hassas bir şekilde ölçülmüş yakıt dumanı miktarının yanma çemberine iletmesi (şekil 1) için
tasarlanmıştır ancak kirli bir enjektör düzgün işleyen bu sistemi bozar, dumanı aralıklarla iletmeye başlar
ve hatta yakıtın motora akmasını bile engelleyebilir.
 Zift ve su gibi yanma atıkları yakıt filtresini de tıkayabilir. Bu durum motoru çalıştırmada, yanmada
problem yaratır, yokuşta motorun teklemesine veya güç kaybetmesine, motorun durmasına, yakıt israfına
ve emisyonun yükselmesine neden olur.
 STP Dizel Enjektör Temizleyici, enjektörlerde güç kaybına neden olacak atıkların birikmesini engeller ve
enjektörleri temiz tutar, eksozt dumanını, zararlı emisyonları ve yakıt tüketimini azaltır (şekil 2).
 STP Dizel Enjektör Temizleyici suyu dağıtır, pas ve korozyona karşı korur
 Dizel yakıtları, buharlaşmanın ve pislik oluşumu sonucu zararlı olabilecek miktarda su içerir. Yakıt
sistemindeki su, motor performansını düşürür, paslanmaya ve korozyona; soğuk havalarda da yakıt
hattının donmasına neden olur.
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