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WERKPLAATS
Inwendige reiniging van benzine-motoren

Motorvervuiling kan effectief worden bestreden

Chemische heelmeesters
Ook moderne injectiemotoren kunnen inwendig vervuilen. Het resultaat is een slechte drive-ability, te hoog

verbruik en schadelijke emissies. Met chemische reinigingsmiddelen is de ongewenste aanslag vaak effec-

tief te verwijderen zònder demontage. Wat is er zoal te koop aan ‘werkplaatschemie’?

Eigenlijk is het onderwerp ‘inwen-
dige motorvervuiling’ erg simpel
uit te leggen. De motor presteert
alleen optimaal wanneer lucht en
brandstof in de juiste hoeveelheid
en homogeen verdeeld in de cilin-
der binnen komen. Vervolgens
moeten na de verbranding de uit-
laatgassen zonder belemmering
hun weg naar buiten vinden. Dit
‘optimale beeld’ wordt verstoord
door vervuiling (harsafzettingen,
koolaanslag etc.) van het inlaatka-
naal, de inlaatkleppen, de injecto-

ren, de verbrandingskamer etc. Er
komt onvoldoende lucht en/of
brandstof binnen en van een homo-
gene verdeling van lucht en brand-
stofdeeltjes is geen sprake. Vooral
injectorvervuiling (harsafzetting
en kristalvorming) doet het ver-

brandingsproces geen goed, omdat
het inspuitpatroon verre van opti-
maal is. De brandstof wordt niet
goed verneveld en komt onder een
verkeerde hoek binnen. Dit leidt
niet alleen tot hogere emissies,
maar werkt ook vervuiling van de

kleppen en verbrandingsruimte in
de hand. Vervuiling van de zuiger-
veren en zuigerveergroeven kan
vervolgens de verbranding ook
nog eens flink verstoren door com-
pressieverlies. Kleppen en vooral
de klepstelen kunnen als gevolg
van afzettingen zelfs belemmerd
worden in het openen en sluiten.
Dit ‘verkleven’ (vastlopen in de
klepgeleider) brengt de gaswisse-
ling ernstig in de war. De motor
gaat onregelmatig lopen en slaat
soms zelfs af.

Vervuiling in de motor kan grote
gevolgen hebben. De prestaties
zijn niet optimaal, de motor start
slecht en verbruikt te veel, de uit-
laatgasemissies zijn te hoog en de
drive-ability laat te wensen over
(inhouden, pingelen etc.). Merkba-
re problemen dus voor de automo-
bilist en het berokkent onnodige

Een motorspoeling maakt vastzit-
tende zuigerveren weer gangbaar.
Het resultaat kan een opmerkelij-
ke verbetering van de compressie
betekenen.Hier het resultaat van
een motorspoeling met Protec
Engine Flush Voor Na
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schade aan het milieu.
Dit laatste openbaart zich straks

vooral tijdens de APK-viergastest.
Dan zal blijken dat nogal wat mo-
toren niet aan de APK-norm vol-
doen. Eén van de oorzaken kan in-
wendige vervuiling zijn. Daarom
het advies: is er geen sprake van
een mechanisch defect, een elek-
tronische storing of een luchtlek-
kage, reinig de motor dan eerst al-
vorens er dure componenten
worden vervangen.

Ook bij moderne motoren
Inwendige vervuiling is overigens
beslist geen fenomeen dat alleen
optreedt bij oude, gebrekkige mo-
toren die onder uiterst ongunstige
omstandigheden hun werk doen.
Ook ultramoderne injectiemotoren
kunnen door vervuiling problemen
krijgen. Actueel is het verkleven
van kleppen, door aanslag op de
klepsteel. Dit is deels een con-

structief probleem, dat echter met
de juiste reinigingsmethode op de
achtergrond gehouden kan worden.
Ook moderne loodvrije brandstof-
fen kunnen lak- en harsafzettingen
en de vorming van een zuur milieu
in de tank (geholpen door condens)
in de hand werken.

Wat ook speelt bij moderne mo-
toren zijn de uiterst kleine toleran-
ties, mede als gevolg van de steeds
strengere emissie-eisen. Verkle-
ving van kleppen en zuigerveren is
dan ook vooral bij motoren van de
laatste generatie een actueel item.

Vervuilingsproblemen bij lamb-
da-geregelde motoren openbaren
zich pas in een laat stadium. Het
motormanagement corrigeert im-
mers continu afwijkingen in de
lucht-brandstofverhouding en
houdt dit net zo lang vol tot er als
het ware geen regelen meer aan is.
Tegen die tijd zullen ook de
lambdasonde en de katalysator
ernstig vervuild zijn. We geven een
voorbeeld: stel dat de injector ver-
vuild is en in plaats van een fijne
brandstofnevel een straal met gro-
tere druppels inspuit. Een deel van
de brandstof gaat onverbrand de ci-
linder uit en datzelfde geldt voor
de bijbehorende luchtdeeltjes. De
lambdasonde constateert een zuur-
stofoverschot en ‘denkt’ dat het
mengsel te arm is en geeft het mo-

tormanagement opdracht te verrij-
ken. De katalysator kan vervolgens
alle onverbrande delen omzetten
en krijgt het zwaar voor z’n kiezen,
wat de levensduur van dit dure
component niet ten goede komt.
Wees bij lambda-geregelde moto-
ren dus zeer alert op mogelijke
motorvervuiling, óók als de vier-

gastester een ‘gunstig’ resultaat
geeft. Blijkt de klant te klagen over
het inhouden van de motor of
slecht starten, dan kan een reini-
gingsbeurt wonderen doen.

Intensief of geleidelijk
Wanneer het brandstofsysteem niet
al te hardnekkig is vervuild, kan

Het lijkt tovenarij,maar is het niet.
De meeste inwendige reinigings-
producten zijn wel degelijk in staat
om in korte tijd aanslag van injec-
toren,kleppen en zuigerveren te
verwijderen.Voorwaarde  hiervoor
is wel een professioneel gebruik,
wil men een optimaal resultaat be-
halen

Een motorspoeling wordt vóór het verversen aan de motorolie toege-
voegd.Vervolgens draait de  motor er  een klein kwartiertje stationair op.
Daarna verversen èn het oliefilter vernieuwen!
FOTO:PROTEC

Behalve een intensieve reiniging,door de motor op geconcentreerd of
puur reinigingsproduct te laten lopen,kan men ook kiezen voor toevoe-
ging aan de tankinhoud Het reinigen verloopt dan veel geleidelijker,bo-
vendien gaat er een preventieve werking van uit

Intensieve reiniging van de motor is het gemakkelijkst uit te voeren met
een speciaal reinigingsapparaat,zoals deze Contamination Elimination
Unit,CEU van Forté.Het apparaat neemt de plaats in van de tank.De druk
van de brandstof (dus het reinigingsproduct) kan nauwkeurig worden in-
gesteld

FOTO’S: JAN LIEFTINK
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WERKPLAATS
Inwendige reiniging van benzine-motoren

het voldoende zijn een reinigings-
middel aan de brandstof toe te voe-
gen. Dat gebeurt vóór het tanken,
zodat de benzine en het reinigings-
middel zich goed mengen. Meestal
is het reinigende effect al na enkele
tientallen kilometers merkbaar, zo
is onze ervaring. Een voordeel van
het toevoegen van het reinigings-
middel aan de tank, is dat het
brandstofsysteem al vanaf de tank
gereinigd wordt. Zo bindt het pro-
duct veelal ook aanwezig water
(condens) en voert dit af met de
brandstof.

Bij een ernstiger vorm van in-
wendige vervuiling kan een meer
intensieve reiniging noodzakelijk
zijn. De motor draait dan op puur
reinigingsmiddel, dat dus dienst
doet als ‘brandstof’. Het reini-
gingsmiddel wordt in een speciaal
reinigingsapparaat op systeemdruk
gebracht en toegediend aan de
brandstofpomp of injectorrail (re-
tour afklemmen!). Door de motor
een klein kwartiertje met wisse-
lend toerental op het reinigings-
middel te laten draaien, worden
met name de injectoren, maar ook
de inlaatkleppen en de verbran-
dingskamer effectief gereinigd. In
de tussentijd kan de monteur des-
gewenst andere werkzaamheden
uitvoeren.

Een groot voordeel van deze ‘di-

rect reiniging’ is dat de injectoren
niet gedémonteerd hoeven te wor-
den. Dat is namelijk bij ultrasoon
reinigen wèl nodig. Overigens is
het natuurlijk wel een voorwaarde
dat de injector voldoende brand-
stof doorlaat, anders kan het reini-
gingsmiddel z’n werk niet doen.
Zit een injector compleet of nage-
noeg verstopt (denk aan LPG-mo-
toren), dan is ultrasoon reinigen
vaak de enige remedie.

Toevoeging aan inlaatlucht
Klepvervuiling is een actueel feno-
meen. De aanslag kan zó hardnek-
kig zijn dat reinigen via de brand-
stof geen soelaas biedt. Er wordt
dan immers bij elke inspuiting
slechts een geringe hoeveelheid
reinigingsmiddel ingebracht. Ef-
fectiever kan dan het reinigen via
de inlaatlucht zijn. Reinigingsmid-
del wordt bij verhoogd stationair
draaiende motor met behulp van
een sonde aan het inlaatsysteem
(vacuümaansluiting) toegediend,
zodat het in een hoge concentratie
de cilinder bereikt. Met deze me-
thode krijgen het inlaatkanaal en
de inlaatkleppen een intensieve
schoonmaakbeurt. Zelfs vervuiling
van de uitlaatkleppen, verbran-
dingskamer en bovenste zuiger-
veren is vaak prima te verwijderen.
Sommige middelen zijn tot ná de

verbranding nog actief, zodat ook
de lambdasonde en katalysator
enigszins gereinigd worden.

Hou tijdens dit proces wel conti-
nu de viergastester in de gaten.
Stop met toedienen wanneer de
HC-waarde te fors toeneemt

(mengselverrijking!). De katalysa-
tor kan namelijk te heet worden
met alle risico’s van dien. Het toe-
voegen van reinigingsmiddel aan
de inlaatlucht is absoluut werk
voor de vakman en is alleen aan te
raden wanneer reiniging via de
brandstof onvoldoende effect sor-
teert. Voorts geven we het dringen-
de advies deze reinigingsmethode
eerst te laten demonstreren alvo-
rens u het zelf in praktijk brengt! 

Reinigen via motorolie
Met de bovenstaande aanpak kan
vervuiling verwijderd worden op
alle delen die met lucht of brand-
stof in contact komen. Maar aan-
slag kan zich ook op andere plaat-
sen openbaren. Berucht is bijvoor-
beeld het verkleven van de zuiger-
veren. Hardnekkige koolaanslag
belemmert de zuigerveren in hun
(vrije) beweging. Het resultaat is
compressieverlies, overmatig olie-
verbruik en olievervuiling (blow-
by gassen) en hogere uitlaatgase-
missies. Reinigingsmiddelen die
via de brandstof of inlaatlucht wor-
den meegevoerd zijn slechts in
staat de bovenste zuigerveer van
aanslag te ontdoen. Voor het reini-

Vervuiling van de injector kan het inspuitpatroon ernstig verstoren.Links een vervuilde injector, rechts na reini-
ging.De brandstof wordt  weer verdeeld in minuscuul kleine druppeltjes
FOTO’S:TUNAP

Hardnekkige aanslag op de kleppen is met speciale kleppenreinigers te
verwijderen zònder demontage.Links een klep vóór het reinigen,rechts
erna
FOTO:TUNAP
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gen van de onderste veren en hun
veergroeven is een schoonmaak-
operatie via de motorolie noodza-
kelijk.

De meeste grote aanbieders van
inwendige reinigingsmiddelen le-
veren zo’n motorspoelproduct. Het
wordt vóór het verversen aan de
motorolie toegevoegd. Vervolgens
draait de motor er 10 tot 15 minu-
ten stationair op (lees de gebruiks-
aanwijzing goed!), waarna de olie
wordt afgetapt en de schone olie
z’n beschermende taak in een
schone motor kan beginnen. Ver-
geet niet het oliefilter te vernieu-
wen! Bij dit reinigingsproces via
de motorolie is grote voorzichtig-
heid geboden. Belast de motor niet
(tenzij de leverancier anders voor-
schrijft) en laat de klant er dus
nooit mee rijden. Alleen met onbe-
last stationair draaien is men er ze-
ker van dat de motor geen schade
oploopt. Er zijn overigens wel olie-
toevoegingen met een reinigende
functie die wèl in de olie mogen
blijven zitten, maar deze hebben
een andere samenstelling en zijn
meer een beschermend additief
dan een reiniger. Veel autofabri-
kanten zijn hier echter niet zo van
gecharmeerd!

Een motorspoeling zoals hierbo-
ven beschreven heeft meestal een
meetbaar effect op de compressie.
Probeer het maar eens uit bij een
motor met een sterk wisselend
compressiebeeld over de cilinders.
Zelf hebben we diverse overtui-
gende metingen verricht! Ook pro-
blemen met hydraulische klepsto-
ters zijn soms met een motor-
spoeling te verhelpen. 

Reinigen is maatwerk
U zult inmiddels zelf ook tot de
conclusie zijn gekomen dat vervui-
ling zich op veel plaatsen kan
openbaren. Ook kan de aard van de
vervuiling sterk uiteenlopen. Voor
het verwijderen van de vervuiling
zijn vele reinigingsmethoden toe-
pasbaar en dan hebben we het nog
niet eens over het enorme aanbod
aan reinigingsmiddelen (zie de be-
schrijvingen op de volgende pagi-
na’s). Kortom: reinigen van benzi-
nemotoren is maatwerk. Men dient
vanuit kennis en ervaring bij elke
auto (en klant, dus de rij-omstan-

digheden) de meest optimale reini-
gingsprocedure te kiezen. De pro-
fessionele aanbieders van reini-
gingsmiddelen en -apparatuur
kunnen u met raad en daad terzijde
staan. Maak daar gebruik van, ze-
ker wanneer u nog niet goed thuis
bent op het terrein van de werk-
plaatschemie. Binnenkort kunt u
bij INNOVAM een cursus ‘motor-
vervuiling’ volgen, die in samen-
werking met Forté is opgezet. Een
goed initiatief!

Gelukkig is inwendige reiniging
van motoren geen taboe meer. Tot

voor kort werd deze ‘reparatieme-
thode’ nog een beetje als tovenarij
gezien en bleven alle autofabrikan-
ten en -importeurs hardnekkig ont-
kennen dat er vervuilingsproble-
men zijn. Inmiddels zitten de
fabrikanten en importeurs ‘con-
structief’ aan tafel met de profes-
sionele aanbieders van inwendige
reinigingsproducten. Door een tij-
dige inzet van werkplaatschemie
kan men veel problemen voorko-
men en daar waar zich reeds pro-
blemen hebben geopenbaard, kun-
nen deze effectief worden

bestreden, zonder dat tijdrovende
demontage nodig is. Dat is in het
belang van het autobedrijf èn de
klant.

Vervuiling voorkomen
Alhoewel inwendige motorvervui-
ling met de juiste reinigingspro-
ducten verholpen kan worden, is
het voorkomen van vervuiling na-
tuurlijk altijd beter. Is een motor
gevoelig voor inwendige vervui-
ling (bijvoorbeeld bij een ‘con-
structiefout’) of werken de rij-om-
standigheden vervuiling in de hand
(veel korte stukken, veel filever-
keer), adviseer de klant dan perio-
diek een busje reinigingsmiddel in
de tank te gieten. Er zijn al diverse
importeurs die dealers deze raad
meegeven, om problemen voor te
zijn. Het kan ook in de werkplaats
worden toegevoegd, na de grote of
kleine beurt. Dan wordt de klant er
niet mee belast. De kosten zijn ge-
ring, de baten vaak groot. Aan-
dacht verdienen ook de LPG-au-
to’s, waar het benzine-inspuit-
systeem grote kans loopt te vervui-
len, omdat het niet continu actief is
en de brandstof te lang in de tank
blijft zitten.

Een andere raad die veel vervui-
lingsellende kan voorkomen: ge-
bruik altijd een hoogwaardige mo-
torolie, vul het oliepeil op tijd aan,
ververs met de juiste interval (bij
ongunstige rij-omstandigheden
eerder) en tank altijd brandstof van
een gerenommeerd merk. Bedenk
dat een koude motor, die nooit
goed op temperatuur komt (stads-
verkeer, boodschappen doen), het
veel zwaarder voor z’n kiezen
krijgt dan een motor die langdurig
bedrijfswarm presteert. In zo’n ge-
val zijn goede olie en brandstof he-
lemaal op hun plaats.

A.N. Cupédo

Bij deze Daihatsu Applause (70.000 km) viel bij stationair draaien het lambdasignaal weg.Na reiniging met
Forté Fuel System Cleaner en Gas Treatment is weer sprake van een goed pendelend lambdasignaal

Zo ziet (sterk vergroot) een vervuilde injectornaald  van een L-Jetronic
systeem er uit.Het zal duidelijk zijn dat het inspuitpatroon niet meer opti-
maal is met alle  emissie-gevolgen van dien
FOTO:FORTÉ

Deze Opel Kadett GSI (129.000 km,géén klachten) zou afgekeurd worden
bij de APK-viergastest (linker printstrook).Rechts het resultaat na het
reinigen met Forté Fuel System Cleaner en Forté Gas Treatment.Nu
slaagt hij met vlag en wimpel bij de viergastest!

Voor reiniging Na reiniging

Voor reiniging Na reiniging
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WERKPLAATS
Inwendige reiniging van benzine-motoren

Tunap spreekt uit ervaring

Tunap Nederland
Snijderwei 2
5551 RK Dommelen

☎ (040) 204 05 62
fax:(040)204 66 01

Dankzij een jarenlange technische
voorlichting heeft Tunap de ‘werk-
plaatschemie’uit de taboesfeer ge-
haald.Men ‘bewerkt’de autobranche
via vele technisch specialisten die de
toepassingsmogelijkheden van het
uitgebreide gamma Tunap-produc-
ten tot in detail kennen.Tunap be-
schikt in Duitsland over een imposant
technisch centrum, waar nieuwe pro-
ducten ontwikkeld worden en vele
praktijktests worden uitgevoerd om
de werkplaats adequaat te kunnen
ondersteunen.Niet voor niets weet
ook de auto-industrie de weg naar
Tunap te vinden.Prettig voor de
werkplaats is dat Tunap continu in-
speelt op de ontwikkelingen in de au-
totechniek.Zo is men één van de wei-
nige aanbieders die zich intensief
bezighouden met elektronica-servi-
ce.Men levert contactreinigers, be-
schermingsproducten, evenals elek-
tronicavet en -olie.Handig is ook de
Tunap Aanzuig Lek-Check 383,
waarmee men razendsnel vacuüm-
lekkages in het inlaatsysteem kan
opsporen.Actueel met de APK-vier-
gastest!
Het inwendig reinigen van benzine-
motoren dekt Tunap af met de vol-
gende producten: Injectie-Systeem-
Reiniger 237, Inwendige Motor-
Reiniger 327, Injectie-Systeem-Be-

scherming 236 en Kleppen-Reini-
ger-Aktief 333.
Injectie-Systeem-Bescherming
heeft, zoals de naam al zegt, vooral
een preventieve taak en wordt toege-
voegd aan de tankinhoud.Tunap be-
veelt het aan bij auto’s die regelmatig
op brandstof van lage kwaliteit rijden
of veelvuldig niet op temperatuur ko-

men en bij auto’s met LPG-systeem.
Het middel reinigt niet alleen, maar
dispergeert ook condenswater in de
tank, neutraliseert zuurhoudend
condensaat en beschermt tegen cor-
rosie.
Wanneer het brandstofsysteem in-
wendig vervuild is, dan is het gebruik
van Tunap Injectie-Systeem-Reini-
ger 237 de beste remedie.De motor
loopt enkele minuten op onverdund
product, wat een effectieve reiniging
van de injectoren en andere ‘brand-
stofvoerende’componenten tot ge-
volg heeft.De drive-ability verbetert
merkbaar, de motor draait stationair
mooier rond en de uitlaatgassen wor-
den meetbaar schoner, wat een af-
keur bij de APK-viergastest kan voor-
komen.De bus met reinigingsmiddel
wordt met een regeladapter rechtst-
reeks aangesloten op de injectorgal-
lerij (retour afklemmen).
Praktisch daarbij is dat de bus reeds
onder druk staat (tweekamer druk-
systeem), zodat een persluchtaan-
sluiting niet nodig is.Men hoeft
slechts de juiste druk met de rege-
ladapter in te stellen.De regeladap-
terset wordt in een keurig houten

kistje geleverd voor ƒ 385,-.
Lukt het niet om de injectoren via in-
tensieve reiniging gangbaar te krij-
gen, dan kan mogelijk ultrasoon-
reiniging soelaas bieden.Tunap le-
vert een ultrasoon reinigingsappa-
raat voor injectoren.Daarmee kan
men de injectoren ook op het goed
afsluiten controleren.
Nieuw is Tunap 333 Kleppen Reini-
ger Aktief.Dit wordt bij verhoogd sta-
tionair toerental (circa 2000 t/min) via
een bijgeleverde lange sonde gelijk-
matig over de cilinders in het inlaat-
traject verneveld (met een tussentijd-
se ‘inweekperiode’).Het middel zorgt
voor een effectieve reiniging van de
inlaatpoorten, in- en uitlaatkleppen, -
geleiders en -zittingen en de verbran-
dingsruimte.Het biedt met name een
adequate oplossing voor de recente
klepvervuilingsproblematiek (ook bij
de uitlaatkant) die bij moderne moto-
ren voor problemen kan zorgen.
Doordat het middel dicht bij de ver-
vuiling wordt opgebracht, is de wer-
king zeer effectief.
Mocht er sprake zijn van compressie-
verlies, of compressieverschillen tus-
sen de diverse cilinders, dan is het
gebruik van Tunap Inwendige-Motor-
Reiniger 327 de aangewezen weg.
Toegevoegd aan de motorolie reinigt
het tijdens zo’n 10 minuten stationair
draaien de onderdelen die met de
motorolie in contact komen.Belang-
rijk daarbij zijn vooral de onderste
zuigerveren en hun groeven.Ook bij
black sludge en tikkende hydrauli-
sche klepstoters kan het wonderen
doen, aldus Tunap.Na de behande-
ling wordt de olie afgetapt en het filter
gewisseld.Dus niet rijden met Inwen-
dige-Motor-Reiniger!
Overigens heeft Tunap ook voor car-
burateurmotoren een groot assorti-
ment aangepaste reinigingsproduc-
ten in huis.Men informeert u graag
over de mogelijkheden.
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Protec heeft in ons land een flitsende
start gemaakt. Inmiddels beschikt
men over een netwerk van twaalf ge-
specialiseerde vertegenwoordigers
die niet alleen de verkoop beharti-
gen, maar ook de klant met technisch
advies kunnen bedienen.Protec be-
levert uitsluitend autobedrijven, zo-
dat vakkundig gebruik van de pro-
ducten verzekerd is.Een ‘huisregel’
van Protec is éérst demonstreren,
daarna pas leveren’.Oftewel:Protec
wil dat de potentiële klant eerst leert
om met de producten om te gaan en
de voordelen aan den lijve onder-
vindt, alvorens men ze zelf gaat toe-
passen.Een prima en vooral eerlijke
strategie!
Vervuiling van benzinemotoren gaat
Protec te lijf met twee producten:
Protec Fuel Line Cleaner en Protec
Engine Flush.Eerstgenoemde kan
op verschillende manieren worden
ingezet.Voor een langzame of pre-
ventieve reiniging kan men een blikje
simpelweg in de tank gieten.Bij seri-
euze vervuilingsproblemen is een in-
tensieve reiniging aan te bevelen
door de motor op onverdunde Fuel
Line Cleaner de laten draaien.Protec
levert daarvoor de zogenoemde 
Clearflow (voorheen Brakelflebo ge-
heten, kost ƒ 695,- en is ook voor die-
sels toepasbaar), een soort infuus
dat men met een klem aan de motor-
kap hangt.Het reservoir wordt gevuld
met een blikje Fuel Line Cleaner en

de uitgaande slang aangesloten op
de injectorrail of brandstofpomp (re-
tour afklemmen!).Daarna brengt
men het reservoir via perslucht op
druk en stelt via een stelschroef en
manometer de systeemdruk in.De
motor verbruikt stationair draaiend
het pure reinigingsproduct op.De
monteur kan ondertussen andere
werkzaamheden uitvoeren.Tijdens
deze directe reiniging worden vooral
injectoren, maar ook inlaatpoorten,
kleppen en verbrandingskamer van

aanslag ontdaan.Na de reiniging kan
men desgewenst nog een blikje aan
de tank toevoegen, zodat het brand-
stofsysteem ook van tank tot injector
wordt gereinigd.
Als derde toepassing van Fuel Line
Cleaner noemen we verneveling in
de inlaatlucht (via vacuümaanslui-
ting).Doe dit bij verhoogd toerental
en houd de HC-waarde in de gaten!
Protec Engine Flush reinigt via de
motorolie alle onderdelen die met de
olie in contact komen.De onderste

zuigerveren komen ‘los’door reini-
ging van de veer èn de groef en het
middel kan een heilzaam effect heb-
ben op andere mankementen zoals
tikkende klepstoters.Doorgaans is
één blikje Engine Flush voldoende
voor toevoeging aan de carterin-
houd.De motor draait een kwartier
stationair op het ‘mengsel’, waarna
het wordt afgetapt en schone olie
wordt bijgevuld.Ook een nieuw mo-
toroliefilter mag niet worden verge-
ten! Protec beveelt zo’n motorspoe-
ling vooral aan wanneer er sprake is
van onregelmatige compressie over
de cilinders.Wanneer u vóór en na de
behandeling de compressie opmeet,
heeft u een tastbaar bewijs van het
heilzame effect.Motorspoeling is
voorts van nut wanneer er inferieure
motorolie is gebruikt, te laat ververst,
of langdurig met een te laag oliepeil
is gereden.Het is immers niet ver-
standig om schone olie in een vuile
motor te gieten.
Rest ons nog te vermelden dat
Protec, dankzij de vele demonstra-
ties die men in den lande geeft, een
enorme verzameling testrapporten
in huis heeft van èchte praktijkmetin-
gen.Bijzonder informatief!

Protec: zien doet geloven

Protec Holland bv
Heutinkstraat 218
7535 BC Enschede

☎ (053) 434 46 70
fax:(053) 434 46 14

QMI: 3-stappen plan
De DAT-Group uit Doetinchem is de
import gestart van de Amerikaanse
QMI motorreinigers, die men via HBS-
trading in Schagen op de markt gaat
brengen.Men gaat uitsluitend de vak-
handel beleveren.De DAT-Group is in
de autobranche nog tamelijk onbe-
kend, maar dat kan veranderen.Men
is momenteel vooral actief met indus-
triële smering en motorolie-additieven
en naar het schijnt met veel succes.
QMI levert een zogenoemde 3-traps

reiniging, die zowel voor injectie- als
carburateurmotoren geschikt is.Het
pakket bevat een brandstofreiniger,
een motoroliereiniger en een inlaat-
luchtreiniger.Zodoende wordt een al-
les omvattende reinigingsbeurt uit-
gevoerd.De DAT-Group wil de drie
producten ook los gaan leveren, zo-
dat een gerichte aanpak van het ver-
vuilingsprobleem mogelijk is.Voor de
inlaat-reiniging wordt een speciaal
‘infuus’geleverd, hiermee is de toe-

DAT-Group
Postbus 701
7000 AS Doetinchem

☎ (0314) 36 60 63
fax:(0314) 36 42 24

voer van het reinigingsproduct regel-
baar.Bijzonder van de motorolierei-
niger is dat deze in de olie mag blijven
zitten tot de volgende verversing.
Blijkbaar is de productsamenstelling
anders dan die van de ‘reguliere’mo-
torspoelers.Behalve een reinigende
werking heeft het een beschermen-
de functie, aldus QMI.
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WERKPLAATS
Inwendige reiniging van benzine-motoren

Forté blinkt uit door 
technische know-how
De afgelopen jaren heeft Forté met
grote voortvarendheid de autobran-
che bekend gemaakt met het feno-
meen ‘motorvervuiling’en vooral het
verhelpen ervan.Forté levert haar
producten uitsluitend aan de vakman
in de werkplaats, en beschouwt het
als een echt reparatiemiddel, dat
thuis hoort in de gereedschapskist
van de monteur.Technische kennis is
bij de medewerkers van Forté in rui-
me mate voorhanden, ook heeft men
veel contacten met autofabrikanten
en importeurs.Dat heeft het voordeel
dat men goed bekend is met specifie-
ke motorproblemen en de oplossing
ervan.Regelmatig geeft men infor-
matieve bulletins uit met reparatie-
technische adviezen.Men legt meer
de nadruk op het verkopen van ken-
nis dan op het verkopen van produc-
ten.Men heeft nu zelfs een ééndaag-
se cursus ‘motorvervuiling’opgezet
in samenwerking met INNOVAM.
Deze training start vermoedelijk in fe-
bruari en is een echte aanrader! Men
leert er inwendige motorvervuiling te
onderkennen en vooral gericht te be-
strijden.Tijdens de cursus komen di-
verse praktijkmetingen aan bod, zo-
dat ook de effecten van de  verschil-

lende reinigingsmethoden duidelijk
worden.
Forté heeft een omvangrijk program-
ma chemische probleemoplossers,
die voor de werkplaats een enorme
ondersteuning betekenen bij repara-
ties en preventief onderhoud.
Inwendige vervuiling van benzine-
motoren lost Forté op met Fuel Sys-
tem Cleaner, Gas Treatment en Mo-
tor Flush.Fuel System Cleaner wordt
voornamelijk toegepast bij vervuiling
van het brandstofsysteem.Voor ge-
leidelijke werking of preventieve toe-
passing (denk ook aan LPG-auto’s!)
kan het in de tank worden gegoten,
waarna het zich mengt met de tank-
inhoud.Voordeel is dat het brandstof-
systeem al vanaf de tank wordt gerei-
nigd.Zijn de injectoren ernstiger
vervuild, dan is een directe reiniging
aan te bevelen.Daarvoor biedt Forté
het CEU-apparaat (zie foto bij inlei-
dend artikel).Deze wordt aangeslo-
ten op de brandstofpomp of brand-
stofrail en gevuld met een 50/50
mengsel van benzine en Fuel Sys-
tem Cleaner.Nadat de reinigings-
vloeistof op systeemdruk is ge-
bracht, wordt de motor gestart en
deze draait een kwartier tot een half

uur op de reinigingsvloeistof.Behal-
ve injectoren zullen ook de kleppen,
verbrandingskamer en bovenste zui-
gerveren baat hebben bij deze inten-
sieve reiniging.Is er echter sprake
van hardnekkige afzettingen op klep-
pen of in de verbrandingskamer, dan
is het gebruik van Gas Treatment
raadzaam.Forté ziet dit als een echt
reparatiemiddel en hamert op pro-
fessioneel gebruik ervan.Gas Treat-
ment wordt bij verhoogd stationair
toerental met een handspuit in de in-
laatlucht verneveld.Daarbij moet
men vooral het HC-display op de
viergastester in de gaten houden.
Door de verrijking kan de katalysator
namelijk te heet worden.Neemt de
HC-uitstoot te veel toe, stop dan even
met toevoegen van het reinigings-
middel.Bij nieuwe klanten wordt het
gebruik van Gas Treatment altijd
eerst door Forté gedemonstreerd.
Dat is een goede zaak.Eventueel is
Gas Treatment ook gewoon aan de
benzine in de tank toe te voegen, dat
werkt preventief.Tevens kan men de
motor via het CEU-apparaat op een
sterk geconcentreerd mengsel van
Gas Treatment en benzine laten lo-
pen.Volgens Forté doet Gas Treat-

Forté Noord-West Europa bv
Lindenlaan 19
5854 AM Bergen (L)

☎ (0485) 34 23 94
fax:(0485) 34 33 20

ment zelfs het functioneren van de
katalysator en lambdasonde goed.
Ook kan het de bekende ‘rotte ei-
erenlucht’verhelpen.Een voorbeeld
van het effect op het lambdasignaal
ziet u in het inleidende artikel.
Bij compressieproblemen of vorming
van black-sludge komt Forté Motor
Flush tot z’n recht.Het wordt vóór het
verversen bij de olie gegoten en rei-
nigt tijdens 15 minuten stationair
draaien de onderdelen die in contact
komen met de olie.De onderste zui-
gerveren worden ontdaan van afzet-
tingen, evenals de zuigerveergroe-
ven.Met een compressiemeter is de
reinigende werking veelal goed aan-
toonbaar.Het olieverbruik kan door
de behandeling tevens verminderen,
evenals het tikken van hydraulische
klepstoters.
Bovenstaande producten zijn ook
toepasbaar voor carburateurmoto-
ren.Ook biedt Forté daarvoor nog
een speciale ‘Carburettor Cleaner’

Bardahl voor consument èn werkplaats
Wie benzinemotoren van inwendige
vervuiling wil ontdoen, kan bij Bar-
dahl terecht voor drie reinigingspro-
ducten, te weten:Fuel System Con-
ditioner, Fuel Injector Cleaner en
Engine Tune Up & Flush.
Fuel System Conditioner vindt vooral
z’n toepassing bij carburateurmoto-
ren, terwijl Fuel Injector Cleaner be-
stemd is voor injectiemotoren.Eén
flacon is goed voor een tankinhoud
en het middel reinigt terwijl men rijdt.
Het kan ook preventief worden inge-
zet, door het pakweg elke 3000 km
aan de tank toe te voegen.

Voor werkplaatsen levert Bardahl de
Fuel Injector Cleaner in grootverpak-
king en sterk geconcentreerde vorm.
Het kan gebruikt worden in de Bar-
dahl Injectie Reiniger.Hierin kan het
reinigingsmiddel onder druk worden
toegevoerd, zodat de motor er puur
op kan lopen.Dit versnelt het reini-
gingsproces aanzienlijk.Behalve de
injectoren worden ook de kleppen en
verbrandingskamers schoonge-
maakt.Ook zorgt het voor afvoer van
water.Deze professionele Fuel Injec-
tor Cleaner kan ook aan de brandstof
worden toegevoegd.

Voor het reinigen
van de onderste zui-
gerveren en andere
onderdelen die met
de motorolie in con-
tact komen, kan men
Bardahl Engine
Tune-Up and Flush
inzetten.Vóór het
verversen wordt het
bij de olie gegoten, waarna de motor
er 10 tot 20 minuten onbelast op
loopt.Voorts vermeldt de Bardahl-
brochure nog een specifieke inlaat-
klep-reiniger.

OCD-Nederland bv
Postbus 9024
3301 AA Dordrecht

☎ (078) 651 23 22
fax:(078) 617 48 48
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APK-klaar met Holts
Holt Lloyd, specialist in auto-onder-
houdsproducten, komt met een com-
pleet programma reinigings- en mo-
torbeschermingsproducten, die alle
bedoeld zijn voor eigen gebruik door
de consument.
Voor benzinemotoren gaat het om
Holts Cat Guard, Platinum Plus en
Asta 3000.Gebruik van Platinum
Plus zal volgens Holts direct de uit-
stoot van schadelijke stoffen binnen
de APK-norm brengen.Lijkt ons iet-
wat overdreven.Een verpakking Pla-
tinum Plus bevat twee busjes, één is
bedoeld voor toevoeging aan de
brandstof, de ander voor de olie.
Deze olietoevoeging mag overigens
in de motorolie blijven zitten!
Cat Guard is een benzinetoevoeging
met platinumzouten, die volgens
Holts voor een ‘reactivering’van de
katalysator zorgt.
Asta 3000 moet de motor gedurende

20.000 km ‘top fit’houden door een
integrale reiniging en smering van de
vitale motoronderdelen, zo bericht
Holts.De verpakking bevat wederom
twee busjes, één voor de brandstof
en één voor de motorolie.Het heeft
vooral ook een preventieve werking.
De aparte naamgeving en verwar-
rende productfolders verschaffen
ons (en de consument) weinig duide-
lijkheid over de precieze werking van
de middelen.
Er blijft een beetje mysterieus sfeer-
tje omheen hangen en dat is jammer,
want positieve tests zijn o.a.uitge-
voerd bij het toonaangevende onder-
zoeksinstituut Ricardo.

Kent biedt universele oplossing
Waar andere leveranciers voor elk
vervuilingsprobleem een aangepast
reinigingsproduct leveren, kiest Kent
voor een universele aanpak.Fuel
Guard van Kent is geschikt voor ben-
zine- en dieselmotoren en wordt
simpelweg aan de tankinhoud vóór
het tanken toegevoegd.
Voor een snelle behandeling (aan-
beveling:eens per 10.000 km) in een
concentratie van 5 ml Fuel Guard op
1 liter brandstof en voor een continue
(preventieve) behandeling in een
lichte concentratie van 1 ml op 1 liter
brandstof.
Volgens Kent verwijdert Fuel Guard
de aanslag (vuil en roet) van injecto-
ren en brandstofleidingen.Voorts
voorkomt het emulsievorming in de
brandstof en gaat het corrosievor-
ming tegen.Tot slot fungeert Fuel

Guard als smeermiddel bij brandstof
met een laag zwavelgehalte.

Justice Brothers levert product
èn apparatuur
In Amerika zijn brandstof- en olietoe-
voegingen al jarenlang gemeen-
goed.Eén van de bekende aanbie-
ders aldaar is Justice Brothers, een
merk dat in ons land door Autodelta
wordt gevoerd.Het assortiment is
buitengewoon groot. Voor de toe-
passing waar we het hier over heb-
ben biedt JB ‘Fuel Injection System
Cleaner’, ‘Internal Engine Cleaner’
en ‘Fuel Injection System Service’.
Fuel Injection System Cleaner houdt
injectoren en verbrandingsruimten
schoon en is met name bedoeld voor
preventief onderhoud.Het wordt in
de tank gegoten.Voor een intensieve
reiniging levert JB een product met
dezelfde naam, maar dan met het
voorvoegsel ‘Professional’.De motor
kan hier puur op lopen.Om het reini-
gingsproces te vereenvoudigen le-
vert JB een pneumatisch en elek-
trisch reinigingsapparaat.De
pneumatische uitvoering is er al voor 
ƒ 399,-.
Voor het reinigen van de onderste
zuigerveren (compressie!) is Internal
Engine Cleaner bedoeld.Het wordt
toegevoegd aan de motorolie.Na 10
tot 15 minuten stationair draaien
wordt de olie afgetapt.
Wie een all-round reinigingsbeurt wil
uitvoeren kan gebruik maken van
Fuel Injection System Service, een 3
in 1 product.Het eerste product is
een brandstoftoevoeging en reinigt
de injectoren.Het tweede is een olie-
toevoeging en heeft vooral tot taak
de carterventilatie te reinigen (aftap-
pen van de olie is niet nodig).Het
derde product tenslotte wordt met
behulp van de JB Vacuümhersteller
(een fles met fijnregelaar en va-
cuümmeter) toegediend aan het in-
laatspruitstuk.Het verwijdert aan-
slag op inlaatkleppen en verbran-
dingsruimte.Na gebruik zal men een

toename van het vacuüm kunnen
constateren.De JB Vacuümherstel-
ler kost ƒ 125,-.

Holt Lloyd bv
De Steiger 1
1351 AA Almere-Haven

☎ (036) 531 70 00
fax: (036) 531 43 78

Kent Industries
Postbus 221
5680 AE Best

☎ (0499) 33 19 19
fax: (0499) 39 73 94

Autodelta
Stelmakerstraat 8
9403 VB Assen

☎ (0592) 37 22 99
fax:(0592) 37 25 61
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WERKPLAATS
Inwendige reiniging van benzine-motoren

Professionele aanpak 
bij Liqui Moly
Liqui Moly is een bekende aanbieder
van werkplaatschemie.Men biedt
een veelzijdig programma additie-
ven, beschermings- en onderhouds-
producten.In het kader van dit artikel
zijn vooral de volgende producten
van belang:Liqui Moly Injectie Reini-
ger, LM Kleppenreiniger en LM Mo-
torClean motorspoeling.De Injectie
Reiniger kan aan de tankinhoud wor-
den toegevoegd en reinigt injectoren,
kleppen en verbrandingskamer.Bij
het busje zit een handige schenktuit.
Voor professioneel gebruik levert LM
het JetClean reinigingsapparaat
(ƒ 858,-).Dit wordt rechtstreeks op
het inspuitsysteem aangesloten en
gevuld met speciale JetClean reini-
gingsvloeistof, waarna het apparaat
op druk wordt gebracht.Vervolgens

draait de motor zo’n 15 minuten op
de vloeistof en wordt in deze tijd in-
tensief gereinigd.De JetClean wordt
compleet geleverd met diverse aan-
sluitstukken.Na deze intensieve rei-
niging kan men eventueel de klant
aanbevelen met zekere regelmaat
een busje Injectie Reiniger aan de
tank toe te voegen.Dan blijft de mo-
tor schoon.
De LM kleppenreiniger is een soort-
gelijk product als Injectie Reiniger,
maar oefent z’n reinigende taak
vooral uit op de hardnekkige aanslag
op de kleppen en klepstelen.Het
wordt eveneens toegevoegd aan de
tankinhoud.
MotorClean motorspoeling wordt
vóór het verversen aan de motorolie
toegevoegd.Na circa 10 minuten
stationair draaien wordt de olie afge-
tapt en het filter vernieuwd.De nieu-
we olie begint z’n beschermende
taak in een schone motor.Motor-
Clean zal er vooral voor zorgen dat
de zuigerveren weer vrij kunnen be-
wegen in hun groef, wat de compres-
sie verbetert.
Overigens biedt LM ook een reini-
gingsmiddel dat specifiek is afge-
stemd op carburateurmotoren.Dit
heet mtx Carburateur-Reiniger.

Mega Power: Amerikaans
succesnummer

Het in de Verenigde Staten populaire
merk Mega Power is nu ook in ons
land vertegenwoordigd.Het assorti-
ment reinigings- en beschermings-
producten is zeer divers.Motorolie-
systeemreiniger nr.15 reinigt alle
componenten die met de motorolie in
aanraking komen.Eén flesje wordt
toegevoegd aan de motorolie, waar-
na de motor er 3 tot 5 minuten met
iets verhoogd stationair toerental op
draait.Daarna natuurlijk niet verge-
ten de motor met nieuwe olie te vul-
len en het filter te wisselen!
Injectiereiniger nr.90 reinigt via toe-
voeging aan de tankinhoud de injec-
toren en smeert deze meteen.Ook
reinigt dit product de tank en leidin-
gen en beschermt het tegen corro-
sie.Brandstofsysteemreiniger nr.98
is eveneens bedoeld voor toevoe-
ging aan de tank en is met name ont-
wikkeld voor auto’s met carburateur.
Voor dergelijke auto’s biedt men ook
nog een specifieke carburateur- en
smoorklepreiniger.
Met de zogenoemde FISC-kit wil

Mega Power vooral de APK emissie-
problemen te lijf gaan.De set voor
professioneel gebruik bestaat uit drie
producten, één voor toevoeging aan
de motorolie, één voor toevoeging
aan de tankinhoud en één wordt met
behulp van een speciaal hulpstuk
met vacuümmeter toegediend aan
het inlaatspruitstuk.Na deze drievou-
dige behandeling is de lucht- en
brandstoftoevoer verbeterd, de com-
pressie verhoogd en ongewenste
aanslag verwijderd.Volgens Mega
Power moet ook het omzettingsren-
dement van de katalysator zijn ver-
beterd.Momenteel worden er diver-
se praktijktesten uitgevoerd om de
werking van de FISC-kit aan te to-
nen.Er is een soortgelijke set voor
carburateurmotoren.De verkoop-
prijs van deze sets bedraagt ƒ125,-.

Technisch Bureau Tebur
Hanzeweg 8
3771 NG Barneveld

☎ (0342) 42 10 25
fax: (0342) 42 07 60

Mega Power Nederland bv
Schoolstraat 31
5931 PA Tegelen

☎ (077) 374 08 11
fax: (077) 373 52 90
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Tecflow voor inlaatlucht en brandstof
tam Automotive bestrijdt met een
drietal producten van het merk Tecf-
low de inwendige vervuiling van ben-
zinemotoren.Top Engine Cleaner is
een reiniger in spuitbus, die verne-
veld wordt in de luchtinlaat.Het rei-
nigt alle delen die met de inlaatlucht
in aanraking komen en dat zijn met
name de inlaatkleppen en verbran-
dingsruimte.Het is geschikt voor zo-
wel carburateur- als injectiemotoren
en zelfs voor diesels.
Ook Tecflow Speed Cleaner kan bij
alle motoren worden ingezet.Het rei-
nigt via de brandstof en kan simpel-

weg aan de tankinhoud worden toe-
gevoegd.Al rijdend lost de aanslag
op bij injectoren, kleppen, verbran-
dingskamer, zuiger etc.Volgens
Stam zet het product zelfs z’n reini-
gende taak voort in de katalysator.
Eveneens bedoeld voor toevoeging
aan de brandstof is Cleanup 101.In
de technische beschrijving gaat
Stam vooral in op het schoonmaken
van de injectoren (of carburateur) en
kleppen met dit middel.Bovendien
gaat het corrosie tegen en bindt het
eventueel aanwezig water in tank en
leidingen.Het is prima geschikt als

preven-
tief mid-
del om
vervui-
ling al in
een
vroeg stadium te verwijderen en het
brandstofsysteem en kleppen
schoon te houden na een eventuele
behandeling met Speed Cleaner
en/of Top Engine Cleaner.
Stam Automotive heeft een informa-
tieve videoband uitgebracht, waarin
het gebruik en de voordelen van de
producten worden uitgelegd.

Een prima initiatief en hulde voor de
kwaliteit!

Valvoline Engine Care
Het programma ‘Valvoline Engine
Care’omvat drie producten voor het
inwendig reinigen van benzinemoto-
ren.Fuel Injector & Carburettor 
Cleaner reinigt zowel injectoren als
carburateurs.Het wordt toegevoegd
aan de tank.Valvoline raadt het ge-
bruik elke 3500 km aan.Hetzelfde
geldt voor Inlet Valve Cleaner, dat
vooral bedoeld is om het inlaatsys-
teem (kleppen) te ontdoen van aan-

slag.Voor het reinigen van alle onder-
delen die in aanraking komen met de
motorolie, zoals zuigerveren, olieka-
nalen en stoters, levert Valvoline de
motorspoeling ‘Engine Flush’.Het
wordt toegevoegd aan de motorolie,
waarna de motor tijdens 5 minuten
stationair draaien gereinigd wordt.
Vervolgens is verversen van de olie
nood zakelijk.
Valvoline richt zich met het Engine

Care programma ook rechtstreeks
op de consument en levert tevens
producten voor dieselmotoren.De
verpakkingen kosten tussen de 10
en 13 gulden excl.BTW per stuk.

Wynn’s: langzaam of snel reinigen
Wynn’s is een oude bekende onder
de aanbieders van chemische on-
derhoudsproducten.Voor het
schoonmaken van benzinemotoren
biedt Wynn’s preventieve en curatie-
ve producten.Bedoeld voor preven-
tief gebruik zijn Benzine+Plus+Car-
burateur en Benzine+Plus+Injectie.
Laatstgenoemde is bestemd voor in-
jectiemotoren.
Wynn’s beveelt aan om het (indien
nodig, dus bij onregelmatige motor-
loop) elke 2000 km aan de tank toe te
voegen.Het reinigt en smeert de ver-
stuivers en voorkomt aanslag op

kleppen en verbrandingskamer.
Voor een sneller reinigingsproces is
er Wynn’s Injection Power 3.Dit rei-
nigt met één tankbeurt het injectie-
systeem, waarna de motorprestaties
zullen verbeteren en de emissies
verminderen.De motor mag er niet
puur op lopen!
Voor werkplaatsgebruik heeft
Wynn’s de RCP-reinigingsmachine
in huis (ƒ 1.950,-).Hiermee kan de
motor in zeer korte tijd (15 tot 30 mi-
nuten) intensief worden gereinigd
(injectoren/kleppen/verbrandingska-
mer etc.).De motor draait daarbij op

pure Injection System Purge reini-
gingsvloeistof, dat in de RCP op sys-
teemdruk wordt gebracht.Dit inten-
sieve reinigingsproduct mag niet in
de brandstoftank worden gegoten!
De RCP bewijst vooral dienst als
acute probleemoplosser, dus ook als
de norm voor de APK-viergastest
overschreden wordt.
Specifiek voor het schoonmaken van
kleppen en verbrandingskamer le-
vert Wynn’s ‘Verbrandingskamer en
Kleppenreiniger’.Het is bedoeld
voor directe aanzuiging door de mo-
tor via een vacuümleiding.
Ook behoort een Oliesysteemreini-
ger tot het indrukwekkende assorti-
ment.Het is voor toevoeging aan de
motorolie, waarna deze er een kwar-
tiertje onbelast op draait.

Stam Automotive Products bv
Alkmaarseweg 147
1945 DD Beverwijk

☎ (0251) 22 50 05
fax: (0251) 22 73 09

Valvoline Oil Nederland
Postbus 11
3300 AA Dordrecht

☎ (078) 654 35 01
fax: (078) 654 35 20

Wynn’s Nederland bv
Postbus 54
2380 AB Zoeterwoude

☎ (071) 589 44 02
fax (071) 589 20  52

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 10




