INJECTION SYSTEM PURGE - 1

Professioneel gamma

Product specificaties

INJECTION SYSTEM
PURGE
voor benzinemotoren
Wynn's Injection System Purge is een reinigingsmiddel dat
vuil, aanslag en koolafzettingen in brandstofverstuivers en
verbrandingskamer van voertuigen verwijdert. Het wordt
gebruikt samen met de Wynn’s MultiSERVE of
FuelSystemSERVE machine.

Eigenschappen
 Reinigt verstuivers, kleppen, klepstangen, verbrandingskamer en andere vitale delen
van vervuilde benzine injectiesystemen zonder demontage.
 Herstelt de goede werking van de verstuivers.
 Verbetert de compressieverhouding van de cilinders.
 Maakt klevende uitlaatkleppen los.
 Herstelt de lucht-brandstof verhouding.
 Brengt de injectietijd terug op zijn originele waarde.
 Herstelt de goede werking van de motor.
 Verhindert afslaan van de motor, schokken bij accelereren en gebrek aan vermogen
veroorzaakt door een vuil brandstofsysteem.
 Vermindert het CO en HC gehalte van de uitlaatgassen volgens de normen.
 Is onschadelijk voor de bougies en alle nabehandelingssystemen voor uitlaatgassen.
Toepassingen
 Mag gebruikt worden voor alle brandstofsystemen van benzinemotoren met
carburator, continu, meerpunts-, eenpunts-, directe injectie (GDI, FSI, …).
Gebruiksaanwijzing
 Gebruiken met de Wynn’s MultiSERVE of FuelSystemSERVE machine.
 Niet in de brandstoftank gieten.
 Personenwagens: 1 liter voor 1 behandeling (een behandeling op een personenwagen
duurt gemiddeld 45 – 60 minuten)
 Procedure: zie gebruiksaanwijzing van het toestel.
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 Aanbevolen behandeling alle 20.000 tot 30.000 km (400 tot 600 bedrijfsuren) of in
geval van vervuilde verstuivers, sterke zwarte rookvorming, onregelmatig stationair
draaien, slecht accelereren, etc.
Verpakking
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