
www.voulis.com

valver-progas

2ο χλμ. ΝΑΟΥΣΑΣ - Σ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ • 592 00  ΝΑΟΥΣΑ - ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΤΗΛ: 2332 026446 / 025047, FAX: 2332 028249 • e-mail: info@voulis.com

ΠEPIΓPAΦH: Υψηλής τεχνολογίας προϊόν που πα-
ρέχει ειδικό φιλμ προστασίας στην άνω περιοχή 
του κυλίνδρου, στις βαλβίδες και στις έδρες των 
βαλβίδων. Είναι ιδιαίτερα προστατευτικό στους κι-
νητήρες (LPG) υγραερίου και (CNG) πεπιεσμένου 
φυσικού αερίου, που λόγω της ξηρής καύσης τους 
το καθιστά απαραίτητο.

OΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: 1 λίτρο επαρκεί για 1000 λίτρα 
καυσίμου. Βάλτε το προϊόν στο ειδικό kit αυτόμα-
της έγχυσης. (Σε βενζινοκινητήρες κάνετε προα-
νάμιξη στο ρεζερβουάρ). 

DESCRIPTION: High technology product that 
provides a special protection film, on the upper part 
of the cylinder, on valves and valves seats. Specially 
protective for (LPG) Liquefied petroleum gas and 
(CNG) Compressed natural gas engines that 
combustion makes it necessary. 

DIRECTIONS: 1 Liter is enough for 1000 lt of fuel. 
Place the product to the special kit of automatic 
infusion. (For use in benzine engines pre-mix in the 
tank).

ΠEPIΓPAΦH: Υψηλής τεχνολογίας προϊόν κατάλ-
ληλο για την προστασία του συστήματος υγραεριο-
κίνησης. Καταπολεμά αποτελεσματικά τα κατάλοι-
πα, αφαιρεί την υγρασία, προστατεύει το σύστημα 
από την οξείδωση και την διάβρωση. Παράλληλα 
προστατεύει τις βαλβίδες από την φθορά.

OΔHΓIEΣ XPHΣHΣ: Η είσοδος του υγρού στο ρε-
ζερβουάρ υγραερίου  θα πρέπει να γίνεται πριν την 
πλήρωση, όταν είναι σχεδόν άδειο. Βάζετε τον ει-
δικό αντάπτορα στο πάσο του ρεζερβουάρ, βιδώ-
νοντας τον καλά. Γυρίζετε ανάποδα την φιάλη και 
τοποθετείτε την αρσενική βαλβίδα στην οπή του 
αντάπτορα. Πιέστε για λίγα δευτερόλεπτα (περί-
που 30) ώστε το υγρό να διοχετευθεί με ασφάλεια 
στο ρεζερβουάρ. Κατόπιν ξεβιδώστε τον αντάπτο-
ρα και γεμίστε υγραέριο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η φιάλη ίσως 
σας  φαίνεται άδεια. Αυτό συμβαίνει διότι  περιέ-
χει μόνον 120 ml υλικού και είναι αρκετό για 50-60 
λίτρα υγραερίου. Όσο συχνότερα το  χρησιμοποι-
είτε τόσο καλύτερα αποτελέσματα παρέχει. 

DESCRIPTION: High-technology product suitable for 
the protection of the gas-movement system. It fights 
residues effectively, removes moisture, protects the 
system against rust and corrosion. At the same time 
protects the valves from wear.  

DIRECTIONS FOR USE: The entrance of liquid in 
the gas tank will have to take place before filling 
when it is almost empty. Put the special adapter in 
the fold of the tank, screwing well. Turn the bottle 
upside down and place the male valve into the hole 
of the adapter. Press for a few seconds (about 30) 
so that the liquid will enter the tank safely. Then 
unscrew the adapter and fill gas. CAUTION: The 
bottle maybe seems empty to you. This is because 
it contains only 120 ml material which is enough for 
50 to 60 liters of LPG. The more often you use it the 
better results it provides.
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