
K2 DIESEL DICTUM
USUWA ZABRUDZENIA WE WTRYSKIWACZACH

SPOSÓB UŻYCIA:

Zastosowania profilaktyczne: 

Wlać dodatek do baku paliwa, a następnie zatankować 

do pełna. Zawartość puszki wystarcza na 60-80L oleju 

napędowego. Nawet dwukrotne przedawkowanie 

p repa ra tu n i e  j es t  s zkod l iwe d l a  s i l n i ka .  

Zastosowanie w przypadku występowania 

problemów z silnikiem: 

1. Odłączyć przewody paliwowe od filtra paliwa. 

2. Wprowadzić do puszki ze środkiem K2 Dictum oba 

przewody: A - zasysający oraz B - powrotny (w ten 

sposób zamiast paliwa z głównego zbiornika, pompa 

wysokiego ciśnienia będzie zasysała bezpośrednio 

środek K2 Diesel Dictum). 

3. Uruchomić silnik, pozwalając mu pracować na 

niskich prędkościach obrotowych. Operacja będzie 

zakończona po wypaleniu zawartości puszki. 

4. Wyłączyć silnik przed zużyciem całego preparatu, 

aby zapobiec zapowietrzeniu układu paliwowego. 

5. Ponownie podłączyć oba przewody paliwowe. 

6. Pozostałą ilość produktu wlać do zbiornika paliwa.

DANE LOGISTYCZNE:

Indeks - W325

Pojemność - 500ml

Kod kreskowy - 5906534016126

Pakowanie - 12 szt./karton

          

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do samochodów 

z silnikiem Diesel - do stosowania 

prof i laktycznego oraz w przypadku 

wystąpienia problemów z si lnikiem.

Producent nie ma obowiązku informowania o zaistniałych zmianach w karcie technicznej produktu. Informacji tych nie można uznawać za gwarancję ani za obowiązujące
prawnie w jakimkolwiek stopniu. 
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K2 Diesel Dictum to środek usuwający wszystkie zabrudzenia oraz nagary 

odkładające się w układzie paliwowym silników wysokoprężnych. Rozpuszcza 

osady tworzące się w pompach wysokiego ciśnienia, listwach wtryskowych, 

wtryskiwaczach oraz pompo-wtryskiwaczach. Redukuje problem dymienia oraz 

nierównej pracy silników diesla. Zmniejsza spalanie, chroni przed korozja oraz 

dymieniem. Zwiększa liczbę cetanową paliwa. Przedłuża żywotność układu 

paliwowego. Bezpieczny dla wszystkich elementów takich jak: pompa paliwowa, 

turbosprężarka, zawór EGR, filtr DPF, katalizator i przewody paliwowe. 

LINK INTERNETOWY
HTTP://MELLE.COM/T/W325.PHP

https://www.slideshare.net/k2compl/w325-k2-diesel-dictum-doskonaly-srodek-do-czyszczenia-wtryskiwaczy
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