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Professioneel gamma

DPF Regenerator 1/500

Product specificaties

Diesel Roetfilter Regenerator
Wynn’s DPF Regenerator 1/500, voor professioneel
gebruik, is een chemische behandeling voor dieselmotoren
van bedrijfsvoertuigen, die verstopte roetfilters ontstopt
en roetuitstoot vermindert.

Eigenschappen
 Reinigt en regenereert de verstopte diesel roetfilter eenvoudig en zonder demontage.
 Katalysator voor optimale verbranding en verminderde ophoping van roetdeeltjes.
 Vermindert de verbrandingstemperatuur van het roet, zodat de roetdeeltjes bij een
lagere temperatuur sneller verbranden.
 Herstelt het motorvermogen.
 Verhindert frequente onderhoudskosten voor het manuele regenereren van de
verstopte roetfilter.
 Bijzonder geschikt voor rijcyclussen in de stad.
 Vermindert de ophoping van roetdeeltjes in de filter.
 Kan gebruikt worden in combinatie met ingebouwde regeneratiesystemen.
 Geeft een razendsnel resultaat!
 Heeft een reinigend effect op de uitlaatkant van de turbo.
Toepassingen
 Voor bedrijfsvoertuigen dieselmotoren met alle types roetfilters.
 Voor diesel en biodiesel tot B30.
 Simpelweg in de brandstoftank gieten!
Gebruiksaanwijzing





De inhoud van een blik aan minimum 200 liter dieselbrandstof in de tank toevoegen.
1 liter behandelt 500 liter dieselbrandstof.
Stadsverkeer: alle 3 tankvullingen of 7.500 km toevoegen.
Lange afstand verkeer: alle 10 tankvullingen of 25.000 km toevoegen.
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Verpakking
PN 28095 – 12x1 l - EN/FR/DE/ES/IT/SV/NL/JA

Product specificaties

Wat met ingebouwde regeneratiesystemen voor de roetfilter?
Sommige autofabrikanten voorzien hun dieselwagens van een ingebouwd tankje met additief
dat automatisch wordt toegevoegd aan de brandstof om de roetfilter te reinigen. Wynn’s DPF
Regenerator 1/500 in de brandstoftank gieten geeft geen problemen met het ingebouwde
regeneratiesysteem. Integendeel, het zal ervoor zorgen dat er een betere, zeer sterke
regeneratie van de filter wordt uitgevoerd.
Nota
Een grote hoeveelheid reinigingsproduct, die voor de roetfilter na demontage van een van de
sensoren ingespoten wordt, kan schade aan de filter veroorzaken. In geval van korte ritjes,
stadsverkeer en files is het mogelijk dat een deel van de ingespoten oplossing niet van de filter
verdampt en een defecte roetfilter veroorzaakt. Gelijkaardige producten op waterbasis
kunnen roest binnenin het roetfilterhuis veroorzaken.
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