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Consumenten gamma
®

Supremium Diesel

Product specificaties

meer kilometers met een volle tank
Wynn's Supremium® Diesel is een additieven combinatie,
die ontwikkeld werd om de dieselbrandstof van een
normale kwaliteit naar een premium kwaliteit te
verbeteren.

Eigenschappen
1. Brandstofbesparing - Cetaan verbeteraar
 Verhoogt het cetaangetal tot 3 punten.
 Vermindering schadelijke uitlaatgassen met 20 %.
 Vergemakkelijkt koud starten.
2. Reiniging
 Reinigt de verstuivers en het brandstofsysteem en houdt ze schoon.
 Behoudt en herstelt het optimale rendement van de motor.
3. Corrosie inhibitor
 Verhindert aantasting en slijtage van de onderdelen van het brandstofsysteem.
4. Smeermiddel
 Smeert en beschermt de brandstofpomp en verstuivers.
Toepassingen
 Aanbevolen voor alle dieselbrandstoffen gebruikt in dieselmotoren van voertuigen.
Kenmerken
Uitzicht
Dichtheid bij 15°C
Brekingsindex bij 20°C
Vlampunt closed cup

: amberkleurige vloeistof
: ca. 0,893 kg/dm³
: ca. 1,4562
: ca. 72°C

Wynn’s Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu
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Gebruiksaanwijzing
 Aan de dieselbrandstof 0,1 % toevoegen (25 ml voor 25 l dieselbrandstof).
 Speciale doseerfles om de correcte hoeveelheid te bepalen.

Product specificaties

Verpakking
PN 22910 – 12x250 ml – NL/FR/DE
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