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TTBBCC    ––  CCaarrbbuurreettoorr  eenn  TThhrroottttllee  BBooddyy  CClleeaanneerr  
 
 Nulon Carby en Throttle Body Cleaner is op 

speciale wijze geformuleerd om snel en 
gemakkelijk gum, aanslag, vernis, vet en 
opgebouwd vuil te verwijderen van 
carburators, venturis, automatische 
chokes, PCV en EGR kleppen. 

  
  
  
 
 
Voordelen: 
 Oplossen van carburator aanslag binnen en buiten 
 Oplossen venturi aanslag in brandstof injectie 

systemen 
 Reinigt PCV en EGR kleppen 
 Reinigt automatische chokes  
 Verzekert zachtere, probleemloze prestatie 
 Verminderd slechte uitlaatgassen 
 Professionele sterkte  
 
Gebruiksaanwijzing: 
De spuitbus waarin Nulon Carby en Throttle Body 
Cleaner is geleverd zorgt voor volle en accurate 
gebruiksaanwijzingen over hoe het product te 
gebruiken in alle van de volgende toepassingen: 
 
1. Voertuigen met Carburators: 
 Carburator binnenkant en verbindingen 
 Carburator venturi en verbrandingskamer aanslag 
 Automatische choke 
 PCV klep 
 
2. Voertuigen met brandstof Injectie:  
 Venturi 
 Verbrandingskamer aanslag 
 
Nota: Indien op autolak gespoten onmiddellijk 
afwassen. Dit product zal lakschade veroorzaken. 
 

Belangrijk: 
 De cleaner niet in aanraking brengen met 

schilderwerk 
 Niet doorboren, verbranden, of bewaren boven 

50°C 
 Niet plaatsen in direct zonlicht of nabij vuur of 

warmtebronnen  
 Gebruik product met voldoende ventilatie – 

voorkom langdurig of herhaald inademen van 
dampen en voorkom langdurig of herhaald 
contact met huid of ogen 

 Niet in de ogen, mond of op huid spuiten 
 Indien in de ogen gespoten spoelen met water 
 Indien ingeslikt niet doen braken 
 Buiten bereik van kinderen bewaren 
 Gebruik enkel zoals voorgeschreven. Opzettelijk 

misbruik  met weloverwogen concentraties en 
inhaling van de inhoud kan schadelijk of fataal zijn 

 
Drijfgas – Carbon Dioxide 
Product bevat geen: 
111 Trichlorethane 
Petroleum solventen 
Carbon Tetrachloride of Siliconen 
 
Licht ontvlambaar 
Class 9 
(Algemeen Gevaarlijk) –  UN. No. 1950 
 
Verpakking 

400 gr per spuitbus (12 bussen/karton) 
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