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INTAKE PRO 
GEAVANCEERDE INLAATSYSTEEMREINIGER 
 
 

OMSCHRIJVING 
Krachtige inlaatsysteemreiniger voor benzinemotoren. Eenvoudig en snel in 
gebruik: de reiniging neemt 5 – 10 minuten in beslag met een minimum aan 
onderdelen die verwijderd moeten worden. 
 

VOORDELEN 
• Verzorgt een stabiel en regelmatig stationair toerental. 
• Verbetert de acceleratie-eigenschappen. 
• Herstelt en onderhoudt het motorvermogen en brandstofverbruik. 
• Voorkomt startproblemen. 
 

EIGENSCHAPPEN 
• Verwijdert vuilaanslag, roetdeeltjes, lak, olievervuiling.  
• Efficiënte en onmiddellijke reiniging van de componenten van het lucht-

inlaatsyteem van de motor. 
• Herstelt de luchtstroming naar de verbrandingskamer. 
• Positieve invloed op de werking van de lambdasensor en uitlaatkatalysator.  
 

TOEPASSING 
Intake Pro werd ontwikkeld om onnodig kostelijke technische handelingen uit te voeren op gebied van demontage 
en reiniging van componenten in het inlaatsysteem en in de cilinderkop van de motor. Zorgt voor een sterke 
reiniging van het inlaatgedeelte van de motor: EGR klep – luchtomloopklep – gasklep en behuizing – elektronische 
gasklep – inlaat luchtdruksensor – inlaatkleppen – carterventilatiesysteem. 
 
• Verwijder de flexibele darm van de luchtinlaat zodat je goede toegang hebt tot de inlaatcollector. 
• Spuit gecontroleerd vloeistof in de inlaatcollector.  
• Start de motor. 
• Spuit met korte intervallen van 5 – 10 min in de luchtinlaatcollector. Na elke verstuiving, wacht even totdat het 

toerental terug gedaald is tot stationair. Voorkom dat de motor te hoog in toeren gaat.  
Na behandeling: altijd XENUM Complex Petrol System Cleaner aan de brandstof toevoegen. 

 
Opgelet: Intake Pro kan schade toebrengen aan de lak. 
Schudden vòòr gebruik. 
 

KARAKTERISTIEKEN  VERPAKKING 
Vorm: Aërosol 500 ml spuitbus (12 x 500 ml karton) 
pH-waarde: Niet bepaald. 
Smeltpunt/smeltbereik:  Niet bepaald. 
Kookpunt/kookpuntbereik:  -44°C 
Vlampunt:  -4 °C 
Ontvlambaarheid (vast, gasvormig): Niet bruikbaar. 
Ontstekingstemperatuur:  270 °C 
Ontbindingstemperatuur:  Niet bepaald. 
Dampspanning bij 20°C:  8300 hPa 
Dichtheid bij 20°C:  0.6999 g/cm³ 
Oplosbaarheid in/mengbaarheid met 
Water:  Niet resp. gering mengbaar. 


