
 

 
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 D Concentrate er et højtydende 

behandlingsprodukt designet til brug i dieselmotorer med 

direkte indsprøjtning i person -og lastbiler formuleret på 

basis af en avanceret, eksklusiv og patenteret teknologi for 

kontrol af aflejringer og motorbeskyttelse. 

 

Den avancerede Techron D Concentrate-teknologi fjerner 

effektivt skadelige ventilaflejringer såvel som aflejringer i 

interne dieselindsprøjtningsventiler (IDID'er). 

 

Techron D Concentrate egner sig til motorer med ældre 

teknologi samt seneste generation af commonrail-

dieselmotorer og giver høj effektiv ydelse, når det benyttes 

med konventionelle dieseloliekvaliteter og biodieselolie 

(blanding af dieselolie / - FAME). 

Kundefordele 

En tankfuld dieselbrændstof med Techron D 

Concentrate sikrer: 

• Genskabe motorkraft ved at medvirke til fjernelse af 

skadelige aflejringer på tilsmudsede 

indsprøjtningsventiler. 

• Forbedret motorydelse og køreglæde. 

• Reduceret motorstøj. 

• Bedre motorstart ved koldstart. 

• Forbedret beskyttelse mod aflejringer i 

indsprøjtningsventiler ved brug af konventionelle 

dieseloliekvaliteter og biodieselolie. 

• En reducering af skadelige udstødningsemissioner. 

 

 

 

 

• Udviklet til at genskabe motorkraft, ydelse og 
beskytte mod aflejringer i interne 
dieselindsprøjtningsventiler (IDID) 

• Kan benyttes med biodieselbrændstoffer 

• Reducerer motorstøj og forbedrer koldstartsydelsen 

• Reducerer udstødningsemission 

• Skader ikke efterbehandlingsenheder som 
dieselpartikelfiltre (DPF’er) eller 
dieseloxideringskatalysator (DOC) 

• Renser gløderør 
 

 

  

Techron® D Concentrate 
Førsteklasses systemrens for dieselmotorer 

Produktegenskaber 

 



Techron® D Concentrate ─ 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. 
Autoriserede Texaco® Smøreoliedistributør 
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Anvendelse 

• Techron D Concentrate anbefales ikke til 

benzinmotorer. 

• Techron D Concentrate skader ikke 

efterbehandlingsenheder som dieselpartikelfiltre 

(DPF’er) eller dieseloxideringskatalysator (DOC). 

Godkendelser, ydeevne og 
anbefalinger 

• Techron D Concentrate-teknologi anvendes af førende 

motorfabrikanter og servicevirksomheder. 

Produktvedligeholdelse og 

håndtering 

Behandlingsniveau 

• Det anbefales at tilføre en 300 ml flaske Techron D 

Concentrate i en tankfuld (50-70 liter) diesel 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 D Concentrate må ikke opbevares varmt og tæt 

på antændingskilder  

• Sæt altid låget på efter brug. 

• Hold børn i sikker afstand. 

• Undgå udledning i miljøet. 

• Undgå kontakte 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 evt. sæbe. 

• Ved indtagelse må opkast ikke fremprovokeres – søg 

straks lægehjælp, og fremvis emballagemærkningen. 

 

Typiske testdata 

Test Testmetoder Resultater 

Levetid: 24 måneder fra påfyldningsdato, som er angivet på produktet 

Udseende Visuel Klar, lys væske 

Kinematisk viskositet ved 40°C, mm2/s ASTM D445 3,0 

Vægtfylde ved 15°C ASTM D1298 0,854 

Flammepunkt, PM, °C ASTM D93 69 

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. 

mailto:sales@yxlube.dk
mailto:sales@yxlube.dk
http://www.yxlube.dk/
http://www.yxlube.dk/

