
CARBURETOR CLEANER 
vệ sinh trong và ngoài bộ chế hoài khí

bảng thông tin kỹ thuật

• Làm sạch mà không cần tháo rời
• Đặc tính hòa tan cao
• Không để lại dư lượng
• Không ăn mòn
• Hệ thống phun tia mạnh mẽ
• Van 360 °

Tất cả dữ liệu hiệu suất trên Bảng thông số kỹ thuật này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong quá trình sản xuất • Phiên bản 01-01-2015 
Rymax B.V.  •  +31 (0) 316 740 856  •  info@rymax-lubricants.com  •  www.rymax-lubricants.com

Đặc tính kỹ thuật

Carburetor Cleaner

Dung tích 400 ml

Thành phần Hydrocarbons

Hàm lượng - VOC Khoảng 100% w/w

Màu sắc Trong suốt

Mùi Đặc tính

Tỉ trọng tương đối ở 20 ° C 0.84 g/ml

Hiệu suất 3.0 g/sec

Áp suất hóa hơi ở 20 ° C 3 đến 4 bar

Nhiệt độ chịu được <21°C

Sự miêu tả
Rymax Carburetor Cleaner là một chất tẩy rửa ngâm các bộ 
phận lạnh tuyệt vời. Nó loại bỏ dầu mỡ, kẹo cao su, véc ni, 
sơn và muội than khỏi bộ chế hòa khí và tất cả các bộ phận 
kim loại. Hoạt động trên tất cả các loại động cơ và thiết bị.

Các ứng dụng

• Bộ chế hòa khí
• Van

Cách sử dụng ?
Trước khi sử dụng, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trên bao bì 
và thực hiện phù hợp. Bình xịt phải có nhiệt độ phòng. Nhiệt độ 
xử lý tốt nhất từ   5 đến 30 ° C. Lắc đều bình xịt trước khi sử 
dụng.

Chuyển động cơ và để nguội. Tháo bộ lọc không khí. Xịt bên 
ngoài và những phần có thể thấy bên trong của bộ chế hòa khí 
cho đến khi hết cặn bẩn.

Khởi động động cơ và để không tải với tốc độ rất hạn chế. 
Phun chất làm sạch bộ chế hòa khí nhiều lần ở cửa hút gió và 
tăng tốc độ của động cơ. Tắt động cơ và lắp bộ lọc gió.

Những lợi ích




