Eco Diesel - 1

Professioneel gamma

Product specificaties

Eco Diesel
anti-rook
met katalytische verbrandingsverbeteraar
Wynn's Eco Diesel is een multifunctioneel additief voor
dieselbrandstof. Het vermindert zwarte uitlaatrook,
verbetert de verbranding, reinigt het brandstofsysteem en
compenseert het gebrek aan smering bij zwavelarme
brandstoffen.

Eigenschappen
 Vermindert de vorming van zwarte uitlaatrook tot een acceptabel EG niveau.
 Vermindert de verbrandingstemperatuur van de roetdeeltjes van 600°C tot 200/400°C
(uitlaatgastemperaturen).
 Elimineert roetdeeltjes in het uitlaatsysteem zonder additionele uitrusting zoals
naverbrandingsystemen, roetfilters en katalysators.
 Regenereert de roetfilters.
 Verbetert de verbranding.
 Reinigt, houdt rein en smeert de verstuivers en brandstofpomp.
 Compenseert het gebrek aan smering bij zwavelarme brandstoffen door middel van
een smerend bestanddeel.
 Beschermt tegen roest en corrosie.
 Is volledig compatibel met alle dieselbrandstoffen.
Toepassingen
 Voor alle dieselmotoren met of zonder turbo.
 Voor camions, schepen, landbouwvoertuigen, generatoren, enz.
Gebruiksaanwijzing
Toevoegen aan de dieselbrandstof vóór het vullen van de tank om een goede menging te
krijgen.
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Eco Diesel - 2

Dosis:
Bij sterke rookvorming
4 liter Wynn's Eco Diesel per 1.000 l dieselbrandstof (0,4 %).

Product specificaties

Om overmatige rookvorming te verhinderen
2 liter Wynn's Eco Diesel per 1.000 l dieselbrandstof (0,2 %).
Verpakking
PN 62195 – 12x1 l – EN/FR/DE/NL/ES/IT
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