
Zeer doeltreffende additieven 
van premiumkwaliteit
Geselecteerde additieven speciaal ontwikkeld voor gebruik bij benzine-, 
diesel- en hybridemotoren, en voor DPF- en nieuwe GPF-systemen

Neem contact op met uw KENT-expert voor specifieke vragen of voor het plaatsen van een bestelling. 
U kunt ook bestellen via e-mail: kent.sop.be@kenteurope.com  |  kent.sop.nl@kenteurope.com

BESTEL NU!

KENT Belux SRL/BV, Steenweg op Mechelen 455, 1950 Kraainem  T: +32 10 48 76 40    
KENT Nederland BV, Verlengde Poolseweg 16, 4818 CL Breda  T: +31 85 4868360

www.kenteurope.com

Selectiegids voor additieven

Turbolader

Probleem:
Afzettingen en algemene  
vervuiling in de turbinebehuizing 
(verminderde prestaties,  
verminderde acceleratie en  
over het algemeen  
verminderde "turbokick")

DPF 
CLEANER 
ULTRA

Dieselmotor:

of

GPF- en DPF-systemen

of
Probleem:
GPF of DPF is verstopt en 
verhinderde doorgang van  
uitlaatgassen (relevant  
waarschuwingslampje,  
verlies van performantie)

Benzine- en dieselmotoren

of
Probleem:
Injector is vuil en het sproeipatroon 
van de brandstof wordt negatief 
beïnvloed (motor rammelt en/of 
onregelmatig stationair toerental, 
verlies van performantie,  
motorresponsverlies)

PETROL  
ONE SHOT 2

DIESEL  
ONE SHOT 2

Benzinemotor: Dieselmotor:

TURBO/GPF 
CLEANER

Vooraf onze aanbeveling voor alle toepassingen waarbij additieven noodzakelijk zijn: 
Gebruik Fuel Guard 2 om de behandeling te finaliseren voor een langdurige smering, anticorrosiebescherming  
en voor verbeterde motorprestaties

TURBO/GPF 
CLEANER

GPF-systeem:

DPF 
CLEANER 
ULTRA

DPF-systeem:

Benzinemotor:



Maak indruk op uw klanten en verhoog uw omzet met onze speciale 
additieven voor een schone motor en verbeterde prestaties

Benzine, Diesel & HybrideTurbo & GPF

Benzine & DieselDPF

Speciaal additief voor het reinigen van de turbo en GPF –  
geschikt voor alle soorten benzine en benzine-/hybridemotoren

VOORDELEN

TURBO / GPF CLEANER
Art.nr. 86681 – 250 ml fles

Helpt de roetopbouw in katalysator-, GPF- en EGR-kleppen te verminderen
Verwijdert afzettingen in de turbinebehuizing
Helpt bij het vrijmaken van vastzittende schoepen en handhaaft de vrije beweging 
van de variabele geometrie van turbo's
Handhaaft een aanvaardbaar niveau van roetdeeltjes in de benzineroetfilters

Uniek en doeltreffend product voor de reiniging en het  
voorkomen van problemen in het brandstofsysteem en andere 
motorcomponenten op benzine-, diesel- en hybridemotoren

VOORDELEN

FUEL GUARD 2
Art.nr. 83970 - 250 ml fles, 83975 - 5 l bus, 83977 - 200 l vat

Biedt langdurige smering en bescherming tegen corrosie
Effectief verwijderen van koolstof- en asafzettingen die tijdens de verbranding 
door het systeem worden verspreid
Biedt smering – anticorrosie – antioxidant – antislijtage

Speciaal additief voor de roetfilterregeneratie, geschikt 
voor alle soorten diesel en diesel-/hybridemotoren

VOORDELEN

DPF CLEANER ULTRA
Art.nr. 86669 – 250 ml fles

Kan worden gebruikt als een preventieve behandeling of als remedie bij de eerste tekenen 
van een probleem met de regeneratiecyclus van de roetfilter (waarschuwingslampje)
Vermindert emissies – helpt verdere storingen in de toekomst te voorkomen
Bestrijdt asafzettingen op inlaatkleppen – voor een schone en krachtige verbranding

Effectieve snelreinigers voor benzine-, diesel- en hybride- 
motoren als aanvulling op de langdurige brandstofbehandeling

VOORDELEN

PETROL ONE SHOT 2 & DIESEL ONE SHOT 2

Petrol One Shot 2: Art.nr. 84594 – 250 ml fles 
Diesel One Shot 2: Art.nr. 84595 – 250 ml fles

Petrol One Shot 2: tot 4 keer meer actieve ingrediënten per fles in vergelijking  
met de concurrentie
Diesel One Shot 2: tot 8 keer meer actieve ingrediënten per fles in vergelijking 
met de concurrentie

Tot 9 keer 

meer actieve 

ingrediënten per 

fles in vergelijking 

met de  

concurrentie!


