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Professioneel gamma

Product specificaties

DIESEL SYSTEM PURGE
Wynn's Diesel System Purge is een reinigingsmiddel dat
vuil en aanslag in dieselinjectiesystemen verwijdert. Het
wordt gebruikt samen met de Wynn’s MultiSERVE of
FuelSystemSERVE machine.

Eigenschappen







Reinigt het volledige dieselbrandstofsysteem zonder demontage.
Herstelt de goede werking van de verstuivers en verbetert de verbranding.
Vermindert de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen en roet.
Is klaar voor gebruik.
Vermindert de dieselklop.
Is onschadelijk voor roetfilters en katalysatoren.

Toepassingen
 Mag gebruikt worden voor alle dieselinjectiesystemen van personen- en
vrachtwagens, marine- en stationaire motoren, met of zonder turbolader.
 Voor alle dieselmotoren, inclusief common rail en pomp/injectoren systeem (HDI, JTD,
CDTi, CDI, …).
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.
 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.
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Product specificaties
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