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AR6500 Professional DPF & CAT Cleaner 
Rengör effektivt katalysatorer/partikelfilter 

 

 
 Fordonets ålder i kombination med det högre biobränsle innehållet i dagens dieselbränslen gör DPF regenerering svårare.  

 Ett blockerat partikelfilter riskerar att vara obrukbart med dyra reservdelar och i vissa fall, omkodning av motorstyrsystemet som 
 enda alternativ. 

 

AR6500 hjälper till att förlänga livslängden på hela avgasreningssystemet och bekämpar de negativa effekterna av stopp och start 
körning. 

 

AR6500 är en helt ny och mycket kraftfull blandning av tillsatser som på ett säkert sätt rengör förbränningskammaren och 
systemkomponenterna för utsläppskontroll såsom partikelfilter (DPF) och katalysator, vilket bidrar till att sådana system 
regenererar på naturligt sätt och förlänger deras livslängd.  

 

AR6500 innehåller en avancerad förbränningsmodifieringsteknik som binder sig till och tar bort kol och sotpartiklar. 

 

Genom den termodynamiska principen av katalysering så minskas kravet på energi som behövs för att starta den kemiska 
förbränningsprocessen. Molekyl efter molekyl tas bort på ett sätt som är säkert och det leder till att den förlorade prestandan 
återställs. 

 

AR6500 kan användas på fordon med blockerade partikelfilter eller som en preventativ åtgärd för att försäkra sig om att systemet 
fortsätter att fungera optimalt och effektivt. 

 

AR6500 fungerar med alla typer av partikelfilter eller katalysatorer och kommer inte att skada några av dessa komponenter, inte 
heller bränslesystem, motor eller turboaggregat. 

 

Egenskaper/Fördelar 
 

 Mycket kraftfull samt unika kemiska egenskaper 
 Minskar kol och sot avlagringar 
 Hjälper passiv regenerering av DPF filter 
 Förlänger livslängden på avgasreningssystemets komponenter	   
 Återställer förlorad kraft och prestanda 
 Sänker skadligt avgasutsläpp 
 Passar alla diesel och bio-diesel bränslen 
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Bruksanvisning 
 

Kör motorn så den uppnår normal driftstemperatur.  
 
Tillsätt en flaska AR6500 430 ml till 15-25 liter bränsle.  
 
Vid svåra fall eller blockerade system. Tillsätt 2 flaskor AR6500 430ml till 30-50 liter bränsle. 
 
Kör bilen genom att variera varvtalet men överskrid inte 3500rpm. Fortsätt behandlingen tills det mesta av bränslet är förbrukat 
och fyll sedan upp med nytt bränsle och kör normalt. 
 
Återbehandla varje 8000-15000 km eller närhelst en rengöring behövs.  
 
Om AR6200-EU eller AR6800 brukas vid normal tankning behövs ingen extra rengöring med AR6500 användas. 
 
 
Tillgängliga volymer 
 

430 ml flaskor 

5 liters dunk 

20 liters dunk 
 


