
KÄYTTÖOHJE: Kaada koko pullon sisältö täyteen säiliöön (riittää 50–60 litran käsittelyyn) 6 400 km:n välein. Turvallinen 
käyttää muiden STP®-lisäaineiden kanssa. Sopii kaikkiin klassisiin ja nykyaikaisiin moottoreihin sekä katalysaattoreihin.
BRUKSANVISNING: Häll flaskans innehåll i en full tank (räcker upp till 50-60 liter) efter varje 6.400km. Kan användas 
tillsammans med alla typer av bensin och andra STP®-produkter. Ofarlig för alla typ av bensinmotorer samt katalysatorer.

✔ säästää polttoainetta   ✔ palauttaa hävinneen tehon ja kiihtyvyyden   ✔ alentaa päästöjä 
✔ estää nakutusta   ✔ helpottaa käynnistyksiä ja poistaa moottorin nykimistä

STP® Complete Fuel System Cleaner on testattu
niin maanteillä kuin kilparadoilla, ja se on erityisesti

suunniteltu puhdistamaan ja suojaamaan koko polttoainejärjestelmää ja
optimoimaan suorituskyky. Huomaat eron. Yksi pullo STP® Complete Fuel System Cleaner

–lisäainetta tankkauksen yhteydessä:

Beprövad på väg och bana, STP® Complete Fuel System Cleaner är speciellt framtagen för att rengöra
och skydda hela bränslesystemet för högsta prestanda. STP® Complete Fuel System Cleaner

hjälper till att:
✔ Spara bränslet ✔ Återkalla motorn prestanda ✔ Minska utsläppet  

✔ Förhindra knacking ✔ Underlätta startsvårigheter ✔ Ta bort ojämn och ryckig gång

       Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Haitallista vesieliöille, 
pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai 
halkeilua. Säilytä lasten ulottumattomissa. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi 
yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. EI saa oksennuttaa. Hävitä 
sisältö/pakkaus ongelmajätteenä. Sisältää hiilivedyt, C11-C14, n-alkaanit, isoalkaanit, 
sykliset, <2 % aromaatit; hiilivedyt, C10, aromaatit, >1% naftaleeni.
       Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Skadliga 
långtidseffekter för vattenlevande organismer. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller 
hudsprickor. Förvaras oåtkomligt för barn. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast 
GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Framkalla INTE kräkning. Innehållet/behållaren 
lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.  Innehåller kolväten, C11-C14, n-alkaner, 
isoalkaner, cykliska, < 2% aromater; kolväten, C10, aromater, >1% naftalen.VAARA
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