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Professioneel gamma

Product specificaties

Diesel Fuel System
Cleaner +Plus+
Wynn's Diesel Fuel System Cleaner +Plus+ is een diesel
brandstofadditief dat de brandstofpomp en de verstuivers
reinigt en smeert.

Eigenschappen
 Reinigt de brandstofpomp en de verstuivers.
 Geeft de verstuivers hun oorspronkelijk optimale verstuivingbeeld terug, waardoor een
betere verbranding bekomen wordt.
 Vermindert zwarte uitlaatrook (roetdeeltjes) dank zij een properder injectiesysteem.
 Compenseert gebrek aan smering bij zwavelarme brandstoffen.
 Verhindert het vervuilen van de brandstoffilter.
 Beschermt tegen roest en corrosie.
 Vermindert het dieselklopgeluid.
 Is onschadelijk voor katalysatoren en roetfilters.
Toepassingen
 Voor alle dieselmotoren met of zonder turbolader.
Kenmerken
Uitzicht
Dichtheid bij 20°C
Brekingsindex bij 20°C
Vlampunt (gesloten cup)

: gele vloeistof
: ca. 0,815 kg/dm³
: ca. 1,4459
: 62°C

Gebruiksaanwijzing
 Aan de dieselbrandstof 0,1 à 0,2 % toevoegen.
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De gegevens betreffende eigenschappen en toepassingen van de vermelde producten worden u aangeboden in het volste vertrouwen en zijn gebaseerd op ons
onderzoekswerk en praktische ervaringen. Door de veelzijdigheid van de toepassingsmogelijkheden is het echter onmogelijk om alle details te vermelden en wij
wijzen dan ook iedere verplichting of verantwoordelijkheid af die hieruit kan voortvloeien. Wanneer er een nieuwe uitgave op basis van technische
ontwikkelingen verschijnt, zijn de voorgaande gegevens niet meer geldig.
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Verpakking

Product specificaties

PN 46796 – 4x5 l – EN/FR/DE/NL/ES/IT
PN 46798 – 60 l – EN/FR/DE/NL/ES/IT
PN 46799 – 200 l – EN/FR/DE/NL/ES/IT
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