
DK-CR, KARBON ÇIKARTICI 
(CARBON REMOVER)

Bir Hidrokarbon birleşimi olup ham petrolden elde edilen benzin ve dizel yakıtlar, yüksek kükürt 
oranlı ve düşük setan sayılı olması ihtimalinde, yanma sürecinin doğal sonucu kurum 
oluşumunu sağlamaktadır. Kurum kalıntılarının birikmesine maruz kalan piston, segman, valf ve 
yanma odası çeperlerinde zamanla sakızımsı yapıda karbonize kirlilik oluşur. Karbonize 
birikintiler motorun hava emme kapasitesinde negatif etki meydana getirir, yanma verimini 
düşürür, yakıt tüketimini artırır. Konu donanımların DK-CR ile temizliği ise motor performansını 
artırır ,%15-%20 oranında yakıt tasarrufu sağlar, çevre açısından zararlı egzoz emisyonlarının 
azalması, parça-işçilik-işletme giderlerini konu ile ilgili olarak minimum seviyeye çeker. DK-CR 
ayrıca dizel ana makine hava soğutucu plakalarında oluşan hidrokarbonize birikinti şeklini alan 
kirliliğin temizlenmesinde de kullanılabilir. Etkili solventlerin, yüzey aktif maddelerin ve 
korozyon inhibitörlerinin oluşturduğu bir kimyasal temizleyici olan DK-CR nin kullanım şekli 
aşağıda belirtilmiştir.
UYGULAMA:
SPREYLEME: Ürün basınçlı sprey veya el spreyi kullanılarak direkt temizlenecek üniteye sprey 
edilir. Spreylenen ünitenin üzerindeki kirin gevşediği gözlemlendiğinde su jeti yardımı ile nihai 
temizlik/durulama yapılır.
DALDIRMA: Temizlenecek ünite veya sökülebilir parçalar önceden oluşturulan solüsyon küveti 
veya tankına daldırılır. Ünite plakalarında ve parça yüzeyindeki yağlı ve hidrokarbonize birikintil-
erinin çözünürlüğü gözlemlenir Ürün solüsyonu 50 °C sıcaklığa ulaşıncaya kadar ısıtılması 
halinde temizlik işlemini kolaylaştıracak ve süresini hızlandıracaktır. Kirin gevşediği 
gözlemlendiğinde su jeti yardımı ile nihai temizlik/durulama yapılır. 

MİKTAR: 30 KG  

Zararlılık ifadeleri:
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H341 Genetik hasara yol açma şüphesi var.
H350 Kansere yol açabilir.
H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

Önlem ifadeleri:
P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. 
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. 
P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan 
kaçının.
P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 
114 NOLU TELEFONUNU/doktoru arayın.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika 
dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. 
Durulamaya devam edin.
P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın)
P405 Kilit altında saklayın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun 
şekilde bertaraf edin.

Ürünün kullanımı sadece PROFESYONEL kullanıcılar ile sınırlandırılmıştır. 

Uyarı kelimesi:
TEHLİKE

İçerir:
Trikloroetilen,
Kerosin (petrol)
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