
PRINCIPAIS VANTAGENS

• Fácil aplicação.
• Dispensa a necessidade de 

desmontar o filtro para realizar a 
limpeza.

• Remove totalmente as partículas 
sólidas retidas no filtro.

• Múltiplas funções.
• Economia na troca do filtro.
• Retorno da potência original de 

fábrica.
• Previne problemas causados por 

viagens curtas.
• Não provoca a combustão.

LIMPADOR DO FILTRO DE           
PARTICULAS DIESEL - DPF CLEANER

PRODUTOS ASSOCIADOS

•  LWD.
• Flushing.
• Desengraxante express.
• Chave catraca.

Descrição do produto
O DPF Cleaner repara, regenera e limpa o filtro de 
partículas diesel, recuperando o filtro obstruído por 
partículas sólidas. É usado para eliminar perda de potência 
ou problemas causados por filtros de partículas sujos, 
ajudando para que a regeneração do filtro seja fácil e 
rápida. Uma vez limpo, o filtro recupera totalmente a sua 
capacidade de absorção. 

Características
• Produto em spray.
• Possui sonda aplicadora.
• Limpeza eficiente.
• Repara, limpa e mantém limpo o filtro de partículas.
• Limpa e elimina todas as partículas sólidas depositadas 

no filtro.
• Não gera nenhum gás inflamável.

Aplicações
•Indicado para limpeza de filtros de partículas a diesel sem 

a necessidade de desmontar as peças.

Modo de usar
•Remova o sensor de temperatura/pressão do Sistema de 

Escape. 
•Introduza a sonda através da abertura.
•Pulverize metade da lata na direção do filtro de partículas, 

deixando atuar por aproximadamente 10 minutos. 
•Aplique em seguida o restante do conteúdo da lata.
•Monte o sensor de temperatura/pressão.
•Com o auxílio de um Equipamento de diagnóstico 

(Scanner) leia a memória de erros e apague o código de 
avaria.

•A regeneração do filtro dá-se com a circulação do veículo 
por pelo menos 20 minutos ou através do equipamento  
de diagnóstico (Scanner). 

•Utilize um ou dois frascos do DPF Cleaner, dependendo 
do tamanho do filtro e da sujidade apresentada.

Importante
•Não realize o processo se o motor não fucionar, nesse 

caso a substituição do filtro é recomendada.
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Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande 
variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a 
sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou 
indiretamente resultantes da aplicação.

Para mais informações, por favor, contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Dados técnicosInformações de segurança, limpeza e manuseio 
do produto 
•Não reutilizar a embalagem.
•Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do 

produto.
•Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
•Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com 

a pele. Não ingerir. 
•Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha 

de segurança do produto através do site 
   www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de 
validade 
•Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
•Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
•Mantenha fora do alcance de crianças e animais. 
•Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou 

medicamentos, mesmo os destinados a animais.
•Armazene longe de fontes de calor.
•Não armazenar em local úmido e com temperatura 

superior a +50°C.
•Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

Estado físico Líquido pressurizado

Cor Rosa 

Odor Característico 

Densidade  a 20ºC (DIN 51757) 1,01g/cm³

pH 11,47

Tempo de duração da aplicação 20min

Qtde. 
embalagem Conteúdo Código

01 unidade + 
01 sonda plástica de aplicação 400ml / 407g 5861 014 500
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