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Ficha Técnica 

(LIMPEZA DE INJECTORES - GASOLINA) 

 

 
O líquido de limpeza de injectores de gasolina líquido de limpeza de injectores de gasolina líquido de limpeza de injectores de gasolina líquido de limpeza de injectores de gasolina 
SpanjaardSpanjaardSpanjaardSpanjaard é de alta qualidade, remove os depósitos 
de goma e verniz do sistema da injecção e de todo 
sistema de combustível enquanto conduz. 
 
 
APLICAÇÕESAPLICAÇÕESAPLICAÇÕESAPLICAÇÕES    
 
Para limpar injectores de gasolina e sistemas de 
combustível sujos.  
 
Recomendado para os motores lentos devido a 
injectores sujos.  
 
Não contém nenhuma percentagem de fósforo, 
zinco, magnésio ou outros componentes de metal 
pesado, que induziriam a reacções químicas 
prejudiciais aos sistemas de exaustão do conversor 
catalítico usados nos veículos.  
 
Os aditivos usados são aprovados pelo Californian Californian Californian Californian 
Air ResAir ResAir ResAir Resources Boardources Boardources Boardources Board na diminuição e controlo de 
emissão de fumos de exaustão para atmosfera.  
 
INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃOINSTRUÇÕES DE APLICAÇÃOINSTRUÇÕES DE APLICAÇÃOINSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO    
    
a) a) a) a) Para manter os injectores limpos:Para manter os injectores limpos:Para manter os injectores limpos:Para manter os injectores limpos: 
 

1. Deitar o conteúdo no tanque de 
gasolina e repetir a cada 1000km. 

    
b)b)b)b) Trabalho de oficina: Trabalho de oficina: Trabalho de oficina: Trabalho de oficina:    
    

1. Remover a mangueira de vácuo do 
regulador de pressão múltiplo da 
entrada, introduzir a mangueira no 
frasco do líquido de limpeza do 
injectores de gasolina. 

    
2. Ligue o motor e acelere rapidamente 

até que o frasco esteja vazio (o fumo 
branco excessivo sairá 
temporariamente da exaustão). 

 
3. Repor a mangueira de vácuo e 

mantenha o motor em funcionamento 
até que o fumo da exaustão 
desapareça. 

 
 
PROPRIEDADES TÍPICASPROPRIEDADES TÍPICASPROPRIEDADES TÍPICASPROPRIEDADES TÍPICAS    
 
Aspecto                                    Castanho líquido 
Densidadeg/ml                                              0,78 
Viscosidade @ 25ºC, cSt                                16 
 
 
 
 
MANUSEAMENTO E ARMAZENAMENTO MANUSEAMENTO E ARMAZENAMENTO MANUSEAMENTO E ARMAZENAMENTO MANUSEAMENTO E ARMAZENAMENTO     
 

Mistura de combustível – manter afastado das 
chamas e do calor. Manter fora do alcance das 
crianças. Prejudicial ou fatal se engolido. Não 
induzir vómito. Procurar o auxílio do médico. 
Impedir o derramamento no trabalho de pintura. 
Se salpicar o trabalho da pintura lavar com água 
abundante. 
 
 
 
EMBALAGEMEMBALAGEMEMBALAGEMEMBALAGEM    
 
250ml Garrafa em PVC    

 

PETROL INJECTOR 


