
BLUECHEM DPF 
Catalyst Cleaner 
pěnový čistič DPF filtru

BLUECHEM DPF TOP Gun Cleaner 
čistič DPF filtru pomocí aplikační pistole 

BLUECHEM DPF Power Clean
čistič filtrů pevných částic 

BLUECHEM DPF Flushing Liquid
tekutý čistič demontovaného DPF 

BLUECHEM údržba DPF 
akční balíček

•  speciální dieselové aditivum  
•  pomoc při regeneraci DPF
•  pro všechny dieselové motory
•  zajišťuje výkonné čištění filtru   
    během jízdy
•  zvyšuje teplotu výfukových    
    plynů, přičemž dochází    
    ke spalování částic
•  objem 375 ml

•  rozpouští a odstraňuje všechny pozůstatky sazí  
    z filtru pevných částic
•  navazuje se na saze a po určitém čase vznikne  
    ve filtru kašovitá hmota, která se po procesu  
    čištění jednoduše vypláchne
•  vhodný i na nejnovější generace filtrů

•  rozpouští a odstraňuje saze usazené ve filtru  
    pevných částic
•  zjednodušuje práci (filtr není třeba   
    před čištěním demontovat)
•  šetrný vůči materiálům ve filtrech jako je hořčík,  
    hliník, zinek a kadmium
•  vhodný pro všechny generace DPF 
•  aplikuje se pomocí  pistole DPF GUN FLUSH  
    (BCHP6160)
•  objem 1 l

•  k údržbě a čištění filtrů pevných částic           
    dieselových motorů 
•  balíček obsahuje:      
3 x DPF POWER CLEAN 375 ml   
dieselové aditivum usnadňující    
regeneraci DPF      
3 x DPF TOP GUN CLEANER 1000 ml     
pěnový čistič DPF pro aplikaci     
speciální pistolí      
1 x DPF GUN FLUSH     
speciální aplikační pistole na      
stlačený vzduch pro čistič      
DPF Top Gun Cleaner

•  DPF Catalyst Cleaner rozpouští a odstraňuje  
    znečištění a pozůstatky sazí z filtru pevných  
    částic a katalyzátoru bez nutnosti jejich  
    demontáže a obnovuje jejich funkčnost
•  vhodný i na čištění EGR ventilu
•  objem 400 ml
•  dávkování: 400 ml / 1 čistící proces

obj.č. BCH33151

obj.č. BCH33481

obj.č. BCH33450

obj.č. BCHDPF1

obj. č. objem

BCH33449 1 l

BCH33440 5 l

3x

3x

1x

Pěnové čištění 
Servisně jednodušší metoda čištění DPF 
bez potřeby jeho demontáže. Pro tento 
účel BLUECHEM nabízí nově dva produkty, 
které efektivně rozpouští usazené saze a 
přitom jsou šetrné vůči materiálům filtru 
(hliník, hořčík, zinek, kadmium). Jsou 
tedy vhodné jak pro všechny DPF i pro 
čištění katalyzátorů. 
Již osvědčený DPF Top Gun Cleaner 
určený pro aplikaci speciální pistolí na 
vychladlém vozidle nově doplnil sprej DPF 
Catalyst Cleaner (s hadičkou a speciálním 
třístranným pěničem), který se aplikuje 
se do DPF zahřátého na provozní teplotu, 
aby pěna rychleji expandovala. 
U obou přípravků se aplikace pěny se 
provádí přes otvor po demontovaném 
teplotním nebo tlakovém senzoru. Při 
následné zkušební jízdě v rozsahu 20-
30 km by pak elektronika motoru měla 
spustit regenerační proces, který čištění 
dokončí (pokud ne, je třeba regeneraci 
spustit manuálně pomocí diagnostického 
zařízení). 
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