
 

 
Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets 
driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis. 

Produktbeskrivelse 

Techron Concentrate Plus er en højtydende systemrens til 

benzindrevne køretøjer. Produktet er formuleret med 

Chevrons avancerede polyetheraminteknologi (PEA), der 

sikre en komplet behandling af brændstofsystemet i 

benzindrevne person -og lette varevogne. 

 

Techron Concentrate Plus er designet for fjernelse af 

skadelige aflejringer i brændstofindsprøjtninger, 

karburatorer, indsugningsventiler, tændrør og 

forbrændingskamre i benzinmotorer med portindsprøjtning 

(PFI) og karburatorer. Techron Concentrate Plus er 

kompatibel med og beskyttende i mange af de 

benzin/ethanolblandinger, der findes på markedet, f.eks. 

E10- og E85-brændstoffer, som beskytter mod syre og rust. 

Kundefordele 

En tankfuld benzin behandlet med Techron 

Concentrate Plus sikrer: 

• Forbedret brændstoføkonomi, hvilket sikrer fjernelse af 

skadelige aflejringer på brændstofinjektorer, tændrør, 

karburatorer og indsugningsventiler. 

• Genskabelse af motorkraft, acceleration og ydelse. 

• Bedre koldstartsegenskaber. 

• Reduceret motorbanken som følge af aflejringer. 

• En reducering af skadelige udstødningsemissioner. 

• Sikker opbevaring og håndtering, da produktet er 

klassificeret som brændbar frem for brandfarlig. 

 

 

 

 

 

 

• Udviklet til at forbedre brændstoføkonomien 

• Genskaber motorkraft og acceleration 

• Forbedrer ydelsen ved koldstart 

• Beskytter mod motorbanken som følge af aflejringer 

• Reducerer udstødningsemission 

• Kan benyttes, hvor 3-vejskatasylatorer, SCR-systemer 
og partikelfiltre er monteret 

 

 

Techron® Concentrate Plus 
Førsteklasses systemrens for benzinmotorer 

Produktegenskaber 

 



Techron® Concentrate Plus ─ Fortsat 

Ansvarsfraskrivelse Chevron påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der specifikt er 
angivet i produktbeskrivelsen. 
Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø Baseret på foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, når det 
anvendes til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatablade er tilgængelige 
efter anmodning via dit lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse. Ved 
bortskaffelse af det brugte produkt skal man sørge for at beskytte miljøet og følge lokal lovgivning. 
 
Distribueret af YX Smøreolie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg, Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: sales@yxlube.dk, web: yxlube.dk. 
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Anvendelse 

Techron Concentrate Plus er designet til 

vedligeholdelse af: 

• Firetaktsmotorer drevet af benzin, ethanol, benzin-

/ethanolblandinger i personvogne og lette varevogne. 

• Firetakts påhængsmotorer. 

• Totaktsmotorer. 

Techron Concentrate Plus anbefales ikke til: 

• Dieselmotorer. 

• Fly. 

Techron Concentrate Plus: 

• Er kompatibel med mange benzin/ethanolblandinger, 

som findes på markedet. 

• Indeholder ikke svovl. 

• Skader ikke katalysatorer, oxygensensorer, 3-

vejskatalysatorer, SCR-systemer og partikelfiltre hvor 

dette er monteret. 

• Medvirker ikke til slamdannelse i motorens krumtaphus. 

 

Godkendelser, ydeevne og 

anbefalinger 

Anbefalinger 

• Techron Concentrate Plus-teknologi anvendes af 

førende motorfabrikanter og servicevirksomheder. 

 

 
 

Produktvedligeholdelse og 
håndtering 

Behandlingsprocedure 

• Det anbefales at tilføre en 300 ml flaske Techron 

Concentrate Plus i en tankfuld (50-70 liter) benzin for 

hver 13.000 kilometer. Ved højere kilometerantal 

anbefales det at gentage behandlingen efter seks 

måneder for at holde motoren ren. Udfør maksimalt to 

behandlinger mellem olieskift. 

Bemærk: Kontroller altid, at det valgte produkt er i 

overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger i 

forbindelse med udstyrets driftsforhold og kundens 

vedligeholdelsespraksis. 

Sundhed og sikkerhed 

Techron Concentrate Plus må ikke opbevares varmt og 

tæt på antændingskilder. 

• Sæt altid låget på efter brug. 

• Opbevares utilgængeligt for børn. 

• Undgå udledning i miljøet. 

• Undgå kontakt med hud og øjne I tilfælde af utilsigtet 

kontakt med øjnene, skal de skylles i rindende vand i 

10-15 minutter Hvis der opstår irritation, skal der søges 

læge Skyl udsatte områder på huden grundigt med 

vand og sæbe hvis tilgængeligt. 

• Ved indtagelse fremkald ikke opkastning – søg straks 

lægehjælp, og fremvis emballage/etiket. 

Typiske testdata 

Test Testmetoder Resultater 

Levetid: 60 måneder fra påfyldningsdato, som er angivet på produktet 

Udseende Visuel Klar, lys væske 

Relativ vægtfylde ved 15°C ASTM D1298 0,873 

Flammepunkt, PM, °C ASTM D93 175 

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable 
produktionstolerancer. Ret til ændringer forbeholdes.  Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information. 
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