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INJECTOR CLEANER 
DIESEL 

 

Garante a limpeza do sistema de injeção de 
combustível 
Aditivo para ser adicionado no diesel 

USO 

O MOTUL INJECTOR CLEANER DIESEL é um aditivo curativo projetado para ser usado em todos os 
tipos de motores diesel, com injeção direta ou indireta, aspirado naturalmente ou turbo alimentado, 
com sistemas DPF (Filtro de Partículas Diesel) e / ou SCR (Redução Catalítica Seletiva). O MOTUL 
INJECTOR CLEANER DIESEL limpa de forma efetiva a sujeira e depósitos por todo o sistema de 
injeção de diesel:  

• Sujeira nos bicos injetores 

• Condensação no sistema de combustível 

• Borra na bomba de injeção 

• Sujeira das câmaras de combustão e das válvulas de admissão 
 
O MOTUL INJECTOR CLEANER DIESEL proporciona uma lubrificação perfeita durante a fase de 
limpeza e evita o depósito das micropartículas que foram removidas. Além disso, impede a oxidação 
do diesel e a formação de microrganismos. 
 
DESEMPENHO 
 

Um sistema de injeção de combustível limpo é necessário para o funcionamento eficiente do motor. O 
MOTUL INJECTOR CLEANER DIESEL permite: 

• Restaurar a potência e o desempenho do motor 

• Reduzir o consumo de combustível e as emissões de poluentes no escapamento (fumaça, 
vapores...)  
Utilização recomendada antes da inspeção técnica 

• Melhora a partida a frio e o conforto na condução 

• Aumenta a vida útil dos sistemas de combustível e dos sistemas de pós-tratamento 
 
RECOMENDAÇÕES 
 

Coloque uma lata inteira de MOTUL INJECTOR CLEANER DIESEL no tanque de diesel antes de 
reabastecer, então o sistema de combustível será completamente limpo, desde o tanque até o sistema 
de injeção e a câmara de combustão.  
Uma lata é suficiente para tanques de até 50 litros. Não exceda a proporção recomendada. Se 
necessário, realize dois tratamentos seguidos. 
Para manter os benefícios da limpeza, use o MOTUL INJECTOR CLEANER DIESEL regularmente. 
Tratamento curativo: use o produto puro, alimentando diretamente no sistema de combustível por meio 
do kit de adaptação. 
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