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Avlagringar, kondensvatten och förbränningsrester orsakar en del problem, driftstörningar och ökad 
förbrukning i snöskoter, motorcykel, trädgårdsmaskiner, motorsågar och annat redskap.  

GAT Bränslesystemrengörare för alla 2- och 4-takts-motorer säkerställer en optimerad insprutning, maximal kompression, 
jämnare motorgång och bättre bränsleekonomi, minskade utsläpp samt en ren och mycket kraftfullare förbränning.

Resultat:  
• rengör spridare och munstycken på både insprutningsmotorer och förgasarmotorer
• löser sot och koks från ventiler, övre kolvringar och tändstift
• håller avgasportar fria från olja och sotavlagringar
• mycket effektiv smörjning av bränslepump och alla rörliga delar i hela systemet
• förstärker oktannivån och förhindrar spikningar vid lågt oktantal
• binder upp skadligt kondensvatten och ger utmärkt frysskydd (K-skydd)
• Stabiliserar bränslet, skyddar mot rost och korrosion vid långtidsförvaring

WWW.GAT-SCANDINAVIA.SE

rena SYSTEM återställer & upprätthåller 
FORDONETS PRESTANDA

GAT FUEL SYSTEM CLEANING 2 & 4 STROKE

snöslunga, gräsklippare, motorsåg, trädgårdsmaskiner osv.

•  till alla bränslesystem i 2- och 4-takts hög
prestanda motorer 

•  25 ml räcker för 40 liter bensin vid underhåll
•  100 ml - konservering, 200 ml vid akutbehov / 40 liter

•  verkar under körning/användning
•  tillsätts i tanken vid behov och innan säsongförvaring 

• 24 x 200 ml // Art.nr. 09074   till snöskoter, fyrhjuling, mc, vattenskoter, moped, båt 
Dosering 1:200
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  OLJESYSTEM

  DETAILING & UNDERHÅLL
TLI-Protection AB
Kryddstigen 18  l  802 92 Gävle

Mobil:  070 - 31 80 203 Stefan
Mobil:  070 - 29 36 048 Lennart
Tel:       026 - 214 060
Epost:   info@tliprotection.se

         AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE

www.facebook.com/
GATScandinavia/

YouTube/
användningsfilmer

GAT tillverkar funktionella och förstklassiga, högkvalitativa produkter med enkel 
användning för samtliga förbränningsmotorer inom hela fordonssektorn från 

bil- och lastbilsbranschen till industri och tungt fordonssegment. 

“Clean up & keep clean” är vårt ledord! Återställ fordonets prestanda, reducera avs-
evärd bränsle- och oljeförbrukningen och minska skadliga avgasemissioner!

    Det är enkelt att spara pengar och bidra till en bättre miljö!   

Vi fokuserar på kvalitet och hög service, dvs samtliga produkter vi levererar, till-
verkas under stränga kvalitetskontroller. Våra leverantörer är godkända och certifierade 

enligt den starkaste internationella kvalitetsmärkningen ISO 9001:2015.

              Många av våra produkter har även gått igenom 
              Dekras, tyska Bundeswehr och 
           TÜV Thüringens hårda tester på effekt och 
              verkan och är certifierade och märkta.  

Fuel System Cleaning &

MAINTENANCE

 BRÄNSLESYSTEM

Quality 
made in 
Germany

kvalitetsmärkta Tillsatser & Systemrengörare 
MADE IN GERMANY

 NANOFÖRSEGLINGAR

 SERVICEPRODUKTER




