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AR6400 Professional PEA Concentrate 
För Bensin och Etanol blandade bränslen 

 
 
 
 
 
 

AR6400 är nästa generations bränsletillsats och en mycket kraftig sådan. Den är blandad med den senaste tekniken av det mycket 
starka polyeteramin som snabbt och säkert tar bort sot och kolavlagringar från bränslesystem och motorer. 

 

Avancerad förbränningsmodifikationskemi maximerar förbränningens prestanda för att hjälpa till att ta bort kolväteavlagringar 
i förbränningsytor samtidigt som den snabbt minskar skadliga avgasutsläpp. 

 

AR6400 återställer snabbt förlorad motorprestanda och bränsleekonomi, dessutom har den unika egenskaper som hjälper till 
att skydda ytor från ytterligare avlagringsbildningar. Avlagringar tas bort molekyl efter molekyl på ett säkert sätt från 
insugsventiler och kolvtoppar och därav förbättras förbränningseffektiviteten. 

 

AR6400 är lämplig för alla 4-takts bränslemotorer, inklusive etanolblandade bränslen och biobränslen. AR6400 är inte lämplig 
för 2-takts motorer. 

 

Egenskaper/Fördelar 
 

 Rengör skadliga avlagringar och förhindrar framtida ansamling 
 Återställer bränsleeffektivitet 
 Återställer bränsleekonomin 
 Återställer effekt och prestanda 
 Skapar en jämn tomgång 
 Sänker skadligt avgasutsläpp 
 Minskar kravet på oktan 
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Historia 
 

Den första familjen av dispergeringsmedel/rengöringsmedel var aminer med polyisobutylene (PIB) svans. PIB svansen gav en bra 
löslighet och amingruppen skapade en yt-aktivitet som lyfte upp avlagringar från metallytan.  

 

Dock gav PIB svansen, som en polymer, en oönskad effekt av klibbighet så PIB aminen behövde förenas med ett vätskebildande 
medel för att försäkra sig om att det skulle flyta igenom förbränningsregionerna i motorn och även motverka att avlagringar 
uppstår.  

 

Som vätskebildande medel var det vanligen en polyolefin epoksid som användes. 

  

Nästa generationens kemikalier kombinerade det vätskebildande medlet med polymert amin. Dessa kallas polyeteraminer eller PEA. 
I polyeteraminer behöver man inte tillägga ett vätskebildande medel och syrehalten i dom ger en förbättrad ytaktivitet. 

 

PIB aminer används fortfarande i stor utsträckning i bensin och presterar bra. Däremot så erbjuder PEA’s en förbättrad 
rengöringseffekt i förbränningskammaren men är avsevärt dyrare. 

 

Det finns ett överflöd av tillgång till PIB aminer till skillnad av PEA, därför är behandlingkostnaden märkbart högre. På grund av 
den orsaken hittar man inte PEA’s i lågprisrengörare, och finner man det så är det i väldigt låga doser.  

 

AR6400 däremot innehåller den största möjliga mängden av PEA som är möjligt att använda och andra samverkande kemikalier för 
att på ett säkert och effektivt sätt avlägsna avlagringar. 

 

Bruksanvisning 
 

Tillsätt korrekt mängd AR6400 i bränsletanken först och fyll därefter på med bränsle. 
 
En 430ml flaska behandlar alltså mellan 43 – 86 liter bränsle.  
 
5 liter AR6400 behandlar upp till 1000 liter bränsle. 
 
Använd AR6400 varje 8000km eller använd först en gång och underhåll därefter regelbundet med AR6200-EU i varje tank. 
 
 
Tillgängliga volymer 
 

100 ml flaska 

430 ml flaska 

5 liters dunk 

20 liters dunk 

208 liters trumma 
 


