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PRODUCT INFORMATIE BLAD 

 

Petrol System Cleaner 
Systac   Petrol   System   Cleaner   is   een 
speciaal geformuleerd product om het gehele 
benzine brandstofsysteem van 
verbrandingsmotoren effectief te reinigen en te 
onderhouden. Verwijderd ook vervuiling die 
ontstaan is door de verbranding in de 
verbrandingsruimte en  verzekert de  optimale 
werking van lambdasondes en katalysatoren. 
Veilig voor de nieuwste uitlaatgas 
nabehandeling systemen inclusief roetfilter. 
Uitermate geschikt voor hybride voertuigen en 
start-stop systemen. 

 
 

Pluspunten van het product 
Bij gebruik volgens voorschrift biedt Systac 
Petrol System Cleaner de volgende 

voordelen: 

• Het product is geschikt voor 

direct en indirect ingespoten 

brandstofsystemen alsmede 
carburateurs. 

• Het product is volledig mengbaar 

en onschadelijk voor 

brandstoffen met bio ethanol tot 
en met E20. 

• Het product kan veilig gebruikt 

worden bij systemen met 

uitlaatgasnabehandeling zoals 
katalysatoren en roetfilter. 

• Het product houdt het 

brandstofsysteem bij 

onderhoudsmatig gebruik in 
topconditie en zorgt ervoor dat de 

brandstofdosering niet nadelig 
beïnvloedt wordt door lak en 

vernis afzettingen. 

• Gaat veroudering en verzuring 
tegen tijdens opslag van benzine. 

• Voorkomt corrosievorming in de 

tank en brandstofsysteem. 

• Reinigt de verbrandingsruimte en 

zuigerbodem tijdens het gebruik. 

• Kan door een verbeterde 

mengselbereiding het 

brandstofverbruik reduceren. 

• Zorgt voor een optimale 

verbranding en werking van het 

uitlaatgas 

nabehandelingssysteem. 

 

 
 
 
 

Gebruiksaanwijzing 
1 dosering van 500 ml is voldoende voor 20 tot 60 liter 
brandstof bij onderhoudsmatig gebruik. 

 
Bij ernstige vervuiling gebruik 1 dosering per 5L - 15 
liter brandstof, maak een proefrit van minimaal 30 
minuten en zorg dat de motor goed op temperatuur 
komt. 

 
Bij storing: Zorg dat de motor op temperatuur is, en laat 
de motor onverdund op Systac Petrol System Cleaner 
lopen. (spoeltank met eventueel drukvoorziening) Voeg 
aansluitend een dosering Systac Petrol System 
Cleaner toe aan de tankinhoud en maak een proefrit van 

minimaal 25 KM. 
 

 
 
 
 
Bij vragen raadpleeg uw adviseur. 
 

 
 
 

Beschikbare verpakkingen 
SYS-PSC-90005 - 400 M L

 

 
 
 
 
 

A CLEAN PROMISE 
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