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Descrição do Produto Quantidade Código do produto 
Quantidade 

por Caixa 

Conjunto para limpeza DPF 
MF 931 Limpador Filtro Partículas (1L) 

MF 932 Flushing Concentrate (500 ml) 

MF93101000ABT 

MF93200500ABT 

12 

12 

Pistola spray de pressão 99220  
1 x Ferramenta de Alta Pressão16 99200 

1 x Sonda 11 99411 
16 99320 1 

Sonda 99411 1 x Sonda 11 99411 11 99320 1 

Sonda 99511  1 x Sonda 11 99511  11 99511 1 

 931/932 Kit para Limpeza do DPF 
Não inflamável, agente limpador isento de metal para a eliminação de carbono e cin-

zas em todos os filtros de partículas diesel. A solução age através de lavagem provo-

cando a evacuação de fuligem e partículas para fora do filtro de partículas diesel. 

 

Propriedades 

 A limpeza é possível sem a necessidade desmon-

tar o DPF; 

 Minimiza a carga do filtro de partículas diesel 

eliminando cinzas e carbono; 

 Neutro, livre de cinzas de metal em sua formula-

ção; 

 DPF agente limpador; 

 Elimina depósitos de carbono e cinzas em todos 

os filtros de partículas diesel;  

 Não inflamável e livres de metal; 

 Flushing solução; 

 Neutro, sem cinzas e metais em sua formulação; 

 Evapora sem deixar resíduos; 

 

Quando Utilizar 

 Perda de potência ou problemas provenientes 

da obstrução filtro de partículas diesel; 

 Recriação da capacidade do filtro completo; 

 Preventivo para problemas devido a curta dis-

tância de condução; 

 

Aplicação: 

Observar antes de qualquer coisa a Service Informa-

tion SL 931 

Encaixe a sonda de pulverização na abertura do sen-

sor de temperatura com a direção de pulverização 

para o filtro de partículas. Lave o filtro de partículas, 

após a limpeza utilize o concentrado de enxague. 

Realizar um test drive por 20 minutos. 

 

Atenção: 

O sistema deve sempre ser lavado com a solução de 

lavagem MF 932 após a limpeza! Se não houver 

regeneração durante o test drive, então este deve 

ser reiniciado manualmente. Por favor, não use essa 

solução em sistemas de minimização de oxido de 

nitrogênio (9SCR, NSDC)! 

 


