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Consumenten gamma

Product specificaties

DIESEL PARTICULATE
FILTER CLEANER
Wynn’s Diesel Particulate Filter Cleaner, voor consumenten
gebruik, is een chemische behandeling voor dieselmotoren
die roetuitstoot vermindert en de roetfilter reinigt en
regenereert.

Eigenschappen









Vermindert de roetvorming gedurende de verbrandingscyclus van de brandstof.
Ontstopt en regenereert verstopte roetfilters zonder demontage.
Volledige verbranding van de roetdeeltjes gedurende het rijden.
Verhindert frequente onderhoudskosten voor het manuele regenereren van de
verstopte roetfilter.
Optimaliseert de verbranding en vermindert het brandstofverbruik.
Bijzonder geschikt voor rijcyclussen in de stad.
Kan gebruikt worden in combinatie met ingebouwde regeneratiesystemen.
Geeft een razendsnel resultaat!

Toepassingen
 Voor dieselmotoren met alle types roetfilters.
 Voor diesel en biodiesel tot B30.
 Simpelweg in de brandstoftank gieten!
Gebruiksaanwijzing
 Voeg een fles van 325 ml toe aan de brandstoftank, die minstens 40 l dieselbrandstof
bevat. Voor het beste resultaat, alle 3 tankvullingen toevoegen.
 Indien U normaal enkel zeer korte afstanden rijdt (minder dan 1 km of stoppen/
vertrekken files), wordt het aanbevolen om langere afstanden te rijden (bij voorkeur
meer dan 10 km) om een complete regeneratie te bereiken
 De fles is ook geschikt voor vulkanalen zonder dop.
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Wat met ingebouwde regeneratiesystemen voor de roetfilter?
Sommige autofabrikanten voorzien hun dieselwagens van een ingebouwd tankje met additief
dat automatisch wordt toegevoegd aan de brandstof om de roetfilter te reinigen. Wynn’s
Diesel Particulate Filter Cleaner in de brandstoftank gieten geeft geen problemen met het
ingebouwde regeneratiesysteem. Integendeel, het zal ervoor zorgen dat er een betere, zeer
sterke regeneratie van de filter wordt uitgevoerd.
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