
 
 
 
 

BG 44K® 
 
Het probleem  
 
Hedendaagse brandstoffen variëren in kwaliteit wat resulteert in vuil aanslag, inefficiënte verbranding 
en minder power! Bijkomend probleem is de huidige generatie zogenaamde ´high output´ motoren die 
extreem gevoelig zijn voor aanslag in brandstof injectoren, inlaat poorten en kleppen en 
verbrandingskamers. Zelfs kleine hoeveelheden aanslag kunnen een verhoogde schadelijke uitstoot, 
hoger brandstof verbruik, rij problemen en motor uitval veroorzaken. 
 

De oplossing  
 
BG 44K® is ontworpen om veilig en snel het gehele 
brandstof systeem van motoren te reinigen, 
inclusief de injectoren, inlaat kleppen en poorten, 
brandstof filters en verbrandingskamers. Doordat 
het zorgt voor de reiniging van het bovenste 
gedeelte van de motor, reduceert het problemen 
die veroorzaakt worden door vuilaanslag zoals 
inhouden, hikken en power verlies. Tijdens testen 
is bewezen dat de BG 44K® Technologie de 
verbranding en power uitstoot verbetert voor een 
grotere rij tevredenheid! Het is een uitstekende 
hulp voor iedere monteur doordat BG 44K® snel de 
motor prestaties en het rijgedrag verbetert. BG 
44K® zorgt voor snelle reiniging van vervuilde 
brandstof injectoren en aanslag op de brandstof 
verdeel eenheid. BG 44K® kan gebruikt worden bij 
alle brandstof systeem materialen, brandstoffen op 
alcohol basis en andere gangbare brandstof 
additieven. Ook richt het geen schade toe aan de 
katalysator en zuurstof sensoren.  
 
Voordelen  
 
BG 44K®: 

• Vermindert schadelijke uitstoot! 
• Zorgt ervoor dat de motor “als nieuw” 

presteert! 
• Verbetert de verbranding prestaties! 
• Verwijderd aanslag van de zuurstof sensor! 
• Is effectief in het reinigen van de 

katalysator! 
• Verwijdert corrosie veroorzaakt door 

zwavel in de brandstof! 
 

 
Toepassing  
Eén (325 ml) blikje BG 44K® is voldoende voor tanks tot 75 liter. Toevoegen wanneer de tank volledig 
gevuld is.  
 

BG in Nederland / VOJA Handelsmaatschappij accepteert geen aansprakelijkheid voor verkeerd gebruik van dit product. 

 
 

De BG producten worden in Nederland exclusief gedistribueerd door VOJA Handelsmaatschappij, 
0343-454826, www.bginnederland.nl  


