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Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 548 61 51 65, www.eurol.com 
Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht 
gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale 
vervaardigingproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen 
aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen. 

Eurol EGR Cleaner is ontwikkeld voor het verwijderen van overdadige 
koolafzettingen aan de binnenzijde van de EGR kleppen.

EGR kleppen zijn geïnstalleerd in voertuigen om de NOx-uitstoot te 
verminderen. Door de EGR klep te openen en te sluiten, hetzij 
elektronisch of mechanisch, kan de gasstroom geregeld worden, 
afhankelijk van de EGR klepstand en de temperatuur van de motor.

Als de EGR-klep open blijft, zal er een onderdruk in de inlaat gecreëerd 
worden, waardoor de motor zal afslaan af en moeizaam stationair draait.

Indien de EGR klep niet geopend kan worden, zal de NOx-emissie enorm 
toenemen. Bij een groot deel van de voertuigen zal het vermogen 
automatisch afnemen wanneer de elektronisch gestuurde EGR-klep niet 
werkt of reageert.

Eurol EGR Cleaner kan gebruikt worden om de EGR-klep van uw 
voertuig te reinigen om een stroef stationair lopende of stroef 
accelererende motor weer soepel te laten draaien en kloppen te 
voorkomen. Uw voertuig zal na het gebruik van Eurol EGR Cleaner weer 
beter rijden. Eurol EGR Cleaner wordt ook aanbevolen als uw voertuig 
zwarte roetwolken uitbraakt. Eurol EGR Cleaner kan zonder demontage 
of begeleiding van een garage worden gebruikt.

Het wordt aanbevolen elke 20.000km of eens per jaar een 400ml spuitbus 
Eurol EGR Cleaner te gebruiken bij licht verstopte inlaten. Voor 
voertuigen met een laag kilometrage kan dit product eens per jaar 
gebruikt worden.

Lees voor gebruik de aanwijzingen op de verpakking en neem bij vragen 
contact op met uw distributeur of met uw contactpersoon binnen Eurol. 
Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van Eurol EGR Cleaner betreft 
opslag en houdbaarheid.
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Kleur Kleurloos   
Vlampunt -20  °C ASTM D 93 

Technische vloeistoffen - Aerosols

Omschrijving

Eurol EGR Cleaner spray
Voor het reinigen van de uitlaatgasrecirculatie (EGR) klep


