
OORZAAK OPLOSSING

GEVOLG

ROETFILTER DRUKVERSCHIL TE GROOT
Regeneratie niet meer mogelijk
Demontage DPF mogelijk

> Rijomstandigheden (regeneratie wordt 
afgebroken)

> Regeneratie temperatuur wordt niet gehaald
> Verstopt DPF als gevolg van roetvorming
> DPF verzadigd met as

> Weinig vermogen
> Noodloop 
> Storingslampje brandt
> Auto loopt niet meer

 WERKWIJZE 1
1  Demonteer het DPF en controleer of deze niet defect/beschadigd is, met bijvoorbeeld een endoscoop. 

Demonteer eventueel sensoren.
2 Plaats het DPF rechtop (verticaal). Vul het reservoir van de vernevelaar met 500 ml MécaTech SC1. 

Spuit, via de ingang van het DPF, de helft van de 500ml in periodes van ± 10 seconden in de richting 
van het uitlaatgas. Draai de spuitmond om een juiste verspreiding van het product te verzekeren.

3 Laat de MécaTech SC1 ongeveer 15 minuten intrekken.
4 Herhaal stap 3, 4 en 5 met de resterende 500ml MécaTech SC1.
5 Draai het DPF om.
6 Vul nu het reservoir van de vernevelaar met 500ml spoelproduct MécaTech SC2.
7 Spuit , via de uitgang van het DPF, de helft van de 500ml in periodes van ±10 seconden tegen de 

richting van het uitlaatgas in. Draai,ook nu, de spuitmond om een juiste verspreiding van het product 
te verzekeren.

8 Herhaal stap 8,9 en 10 met de resterende 500ml MécaTech SC2.
9 Laat het DPF uitlekken gedurende 15 minuten in een verticale positie.
10 Spoel het DPF tenslotte met water, tegen de richting van het uitlaatgas in, en spoel net zo lang tot 

er schoon water uit het filter komt. Geen hoge druk!!
11 Blaas het DPF zoveel mogelijk droog en monteer het weer. Ook de ,eventueel, gedemonteerde 

sensoren.
12 Controleer oliepeil ivm brandstofverdunning, en ververs bij twijfel eerst de olie.
13 Voeg 1x MécaTech DPF Regenerator toe aan de brandstoftank.
14 Wis eventuele foutcode’s ,maak vervolgens een flinke proefrit en/of regenereer software matig.
15 Controleer met een testkast het drukverschil c.q. roetgetal. Indien mogelijk aangeven dat er een 

nieuw DPF is gemonteerd. 
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