
 

JLM ADBLUE PLUS 
250 ml / J02385 

• Reinigt en voorkomt kristallisatie op AdBlue-injectoren® 

• Beschermt AdBlue®- en SCR-systeem 

• Verminder schuimvorming 

 

Het AdBlue Plus additief van JLM reinigt en voorkomt kristalvorming in het AdBlue-
doseersysteem. Het conditioneert ook de AdBlue-vloeistof voor een langere tijd om een 
goede werking van het AdBlue- en SCR-systeem te garanderen. Dit helpt prestatieverlies 
en de vaak daaropvolgende dure reparaties te voorkomen. Het vermindert ook 
schuimvorming bij lage temperaturen. 

 
 



 
Over AdBlue 

AdBlue is een vloeistof die automatisch in het uitlaatsysteem van een auto wordt 
gespoten (Selective Catalytic Reduction – SCR) om de lachgasemissies van 
dieselmotoren te verminderen. AdBlue is gemaakt van een mengsel van ureum en 
gedeïoniseerd water. Het wijdverbreide gebruik van AdBlue in moderne dieselauto's viel 
samen met strengere Euro 6-emissienormen die sinds 2016 van kracht zijn. AdBlue 
maakt het veel gemakkelijker om de uitstoot van dieselauto's te verlagen, zodat ze aan 
deze voorschriften voldoen. 

AdBlue wordt meestal gecontroleerd en indien nodig bijgevuld tijdens een normale 
service, maar het is een goed idee om het te controleren en bij te vullen tussen deze 
intervallen. Bijna alle auto's die AdBlue gebruiken, zijn uitgerust met een meter op het 
dashboard om u te waarschuwen als u bijna leeg bent. 

PRODUCTINFORMATIE 

Hoe te gebruiken: 

 

250 ml JLM AdBlue Plus behandelt 100 liter AdBlue. 
J02385  

 

•Omdat het onwaarschijnlijk is dat u de exacte 
hoeveelheid bestaande AdBlue in het reservoir van uw 
auto weet, raden we u aan het JLM AdBlue Plus-additief 
vooraf te mengen met de AdBlue-bijvulvloeistof 
VOORDAT u het in het AdBlue-reservoir van uw auto 
giet. 

 

• Controleer de tabel op de JLM AdBlue Plus-fles om te 
zien hoeveel milliliter AdBlue Plus moet worden 
toegevoegd. 

 



 

• Knijp in de fles om de doseerkamer te vullen met het overeenkomstige volume. Het is 
belangrijk OM GEEN OVERDOSIS te nemen, omdat dit een negatief effect zal hebben op de 
goede werking van de AdBlue-vloeistof. 

 

• Leeg de inhoud van de doseerkamer in de container met de AdBlue. 

 

• Giet de voorgemengde vloeistof in de AdBlue-container van uw auto. 

 

Belangrijk: Voeg geen AdBlue-bijvulvloeistof of JLM AdBlue Plus toe aan uw 
(diesel)brandstoftank! 

 

 
Bestellen klik hier 

https://www.equipmentland.nl/webshop/jlm-additieven/jlm-adblue-toevoeging/jlm-adblue-plus-plus-toevoeging.html
https://www.equipmentland.nl/webshop/jlm-additieven/jlm-adblue-toevoeging/jlm-adblue-plus-plus-toevoeging.html

