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Product specificaties

Professioneel gamma

FORMULA GOLD
DIESEL SYSTEM
TREATMENT
Hoogtechnologische Behandeling
Dieselinjectie
Wynn’s High performance Diesel System Treatment is een
chemische behandeling met drievoudige werking:
1) verbetert het motorrendement
2) vermindert brandstofverbruik
3) vermindert zwarte uitlaatrook

Eigenschappen
ü Verbetert de verbranding onmiddellijk en bijgevolg:
o verhoogt het motorrendement
o verbetert het optrekvermogen
ü Vermindert brandstofverbruik.
ü Vermindert zwarte uitlaatrook.
ü Reinigt en beschermt dieselinjectiesystemen.
ü Beschermt tegen oxidatie en corrosie.
ü Smeert om te compenseren i.g.v. zwavelarme brandstoffen.
ü Verhindert de vorming van bezinksel.
ü Is onschadelijk voor oxidatiekatalysatoren en roetfilters van dieselmotoren.
Toepassingen
ü Aanbevolen voor alle dieselmotoren (zowel nieuwe als oudere).
Gebruiksaanwijzing
ü Voeg een fles van 500 ml toe aan een volle brandstoftank.
ü Voor het beste resultaat, alle 3 tankvullingen toevoegen.
ü De fles is ook geschikt voor vulkanalen zonder dop.
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Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3.778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com
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 76401 – 12x500 ml – EN/FR/DE/NL/PT/ES/IT/EL/RU
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