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VB50 er den flydende version af VB45 aerosol rens. 
VB45 er pakket i en højtryksdåse. 
VB50 ved anvendelse tilsluttes trykluftsanlæg. 
Med VB45, renses luftindsugning og forbrændingskammeret bliver renset 
mens der køres I bilen, det er den anbefalede metode for værkstæder der 
ligger i områder hvor forurening og støj er et problem  
Med VB50, bliver luftindtag og forbrændingskammeret renset mens bilen 
står i værkstedet eller i gården.

AIR INTAKE CLEANING PETROL ENGINE
Hvis muligt lad motoren køre med 1000 rpm. 
Med VBWT50-INTAKE Applicator, forstøver VB50, 100% ren 
eller 50% fortyndet med (1 flaske VB50 og 1 flaske med vand), I 
luftindtaget lige efter luft mass meter eller direkte i manifold.

AIR INTAKE CLEANING DIESEL ENGINE
Hvis muligt lad motoren køre med 1000 rpm. 
Med VBWT50-INTAKE Applicator, forstøver VB50, fortyndet med 
66% vand (1 flaske VB50 og 2 flasker vand), I luftindtag lige efter 
luft mass meter eller direkte i manifold.

COMBUSTION CHAMBER CLEANING
VB50 brænder langsomt og derfor lykkedes at gennemtrænge   
aflejringerne I forbrændingskammeret, når det opløses, vil blive ledt ud 
gennem forbrændingen Normalt vil denne specielle rensning af 
forbrændingskammeret udføres ved at tilsætte VB 50 sammen med VB 
26.  

UPPER PART EXHAUST CLEANING
VB50 forstøver i luftindtag, passager delvist gennem 
forbrændingen og dampene når til udstødningen hvor de renser 
udstødnings ventiler EGR – valve, turbine hjul og de roterende 
blade på VGT-turboen og catalytic converter.

LOWER PART EXHAUST CLEANING
Det er normalt efter rensning af luftindtag, forbrændingskammer og 
øvre del udstødning, bliver motoren mere støjende grundet en øget 
tilstopning af partikelfiltret. Grundet VB50 og VB26 har renset 
hovedparten af forbrændingskammeret og relateret systemer. 
Blødgjorde aflejringer ender i FAB eller DPF filtret, forårsager øget 
back pressure og derfor øget motor banken. Sod aflejringer I filtret 
er let afhjulpet ved at forstøve VB50 I filtret med varm motor, 
kørende I tomgang. Læs mere I afsnit FAB/DPF filter cleaning.   
Aflejringerne af sod I partikelfiltret bliver reduceret til tæt på nul, 
garantere mange kilometer før næste regenerering. 

LOOSE DIESEL INJECTORS & GLOW 
PLUGS
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Spray VB50 på aflejringerne rundt om dyser og gløderør. Vendt til 
det blødgøres. Når aflejringerne er bløde gjort fjern dem. Gentag 
indtil alle aflejringerne er fjernede.
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EGR VALVE CLEANING
Med motoren slukket og brug af VBWT50-DPF Adapter Kit 
spray VB50 ind i EGR lad aflejringerne blødgøre nogen tid, 
Gentag hvis nødvendigt.  .

VGT TURBO CLEANING
Hvis muligt med motoren kørende, eller også med motoren 
slukket. Og brug VBWT50-DPF Applicator Kit spray VB 50 ind 
i turbo charger. Giv tid til at blødgøre aflejringer. Gentag hvis 
nødvendigt.  Se også teknisk data blad “VB45 TDS-SYSTEM-
EGR-VGT-500 ml” for rensning af både EGR- valve og VGT-
turbo charger.

FAP / DPF FILTER CLEANING
Monter VBWT50-DPF Applicator på VB50 flasken. 
Tilslut VBWT50 Applicator til udstødningen på motor siden af 
partikel filtret.: 
- Afmonter oxygen sensor og monter på stedet oxygen-sensor-
adaptor fra Applicator eller monter slange-adaptor fra 
Applicator til differential-tryk sensor. 
Med motoren kørende i tomgang, spray al indholdet VB 50 
renser ind i filtret  
Sluk motoren og vendt. 

- 2 timer god 
- 6 timer bedre 
- 12 timer bedst 
- 24 timer maximum 

Fortag en tvungen regeneration af filtret. 

Tip: Spray VB50 ind i filtret om eftermiddagen, og regenerer 
filtret næste morgen.

CATALYTIC CONVERTER CLEANING
Procedure for rensning af CAT converter er den same som 
rensning af partikel filtret.
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