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TANIMI
 STP Enjektör Temizleyici güç kaybına neden olan atıkları yakıt enjeksiyon sisteminden temizlemek için
özel olarak formüle edilmiştir. Tek bir uygulama, enjektörlerdeki tıkanıklığı giderir ve enjektör sprey
kalıplarının düzgün biçimde çalışmasını sağlar; ayrıca atıkların kolayca çözülmesini sağlayarak motorun
performansını arttırır. Bir çok örnekte görüldüğü üzere, aradaki fark 22,5 km sonra anlaşılır.
YARARLARI
STP Enjektör Temizleyici düzenli kullanıldığında:
 Sert rolantiyi düzenler.
 Tüm yakıt dağıtım sistemini düzenler ve temizler.
 Yakıt tasarrufu sağlar.
 Güç ve ivmelenmeyi eski haline getirir.
 Eksozt emisyonunu azaltır.
STP Enjektör Temizleyici:
 Tam dolu br depoya eklendiğinde, bir seferde tüm tıkalı enjektörleri açar.
 Diğer tüm STP katkılarıyla birlikte kullanılabilir.
 Hem dizel hem benzin motorlu araçlarla kullanılabilir.
 Turbo ve katalitik konvertörlü araçlarda güvenle kullanılabilir.
Oksijen sensörlerine zarar vermez.
NASIL ETKİ EDER?
? Motorun normal yanma işlemi sonucu oluşan karbon atıkları, özellikle kısa mesafeli durkalk sürüşleri
sonrasında yeni arabalarda bile hızlı bir şekilde birikebilir.
Motorun çalışmadığı zamanlarda az miktarda atık soğur ve kurur. Motor tekrar çalıştığında, yanma
çemberine ulaşan ilk benzinin bir kısmı kuru atıklar tarafından emilir ve bu da motoru çalıştırma esnasında
problem yaşanmasına neden olur. Ancak motor ısındığında atıklardaki benzin buharlaşır ve motorun
çalışması normale döner.
Yakıt enjektörleri hassas bir şekilde ölçülmüş yakıt dumanı miktarının yanma çemberine iletmesi için
tasarlanmıştır ve neredeyse insan saçının çapı kadar küçük miktarlarda kir ciddi blokaj problemlerine yol
açabilmektedir. Kirli bir enjektör düzgün işleyen bu sistemi bozar, dumanı aralıklarla iletmeye başlar. Tekli
yakıt enjektöründe %10 kadar küçük bir oranda dahi bir tıkanıklık meydana gelmesi durumunda, motoru
çalıştırmada , yanmada problem yaratır, yokuşta motorun teklemesine veya güç kaybetmesine, motorun
durmasına, yakıt israfına ve emisyonun yükselmesine neden olur.
? STP Enjektör Temizleyicisi'nin patentli formülü, güç kaybına neden olan enjektör atıklarını temizlemek
ve motorun performansını iyileştirmek için hazırlanmıştır. Öne deterjan atıkları enjektör yüzeyinden çıkarır
ve enjektör sprey kalıplarını iyileştirir. Sonra STP Enjektör Temizleyicisi içindeki dispersan deterjanın
çıkardığı atıkları yanma çemberi üzerinden ve eksozt sisteminden dışarı atar.
KULLANIM TALİMATLARI
 250 ml'lik bir şişe STP Enjektör Temizleyici 5060 lt benzin için yeterlidir. Şişenin tamamının dolu depoya
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