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Professioneel gamma

Product specificaties

PETROL
EMISSION REDUCER
Vermindert benzine uitlaatgassen
Petrol Clean 3
Wynn’s Petrol Emission Reducer is een chemische
behandeling voor benzinemotoren, die uitlaatemissie
vermindert, het motorrendement verbetert en de
verbranding en brandstofbesparing verbetert. Het
beschermt bij gebruik van E10 brandstof.

Eigenschappen
 Verbetert de verbranding en vermindert de CO en HC uitlaatgassen.
 Ideale behandeling vóór de autokeuring.
 Vermindert de interne wrijving tussen motoronderdelen, wat het brandstofverbruik
vermindert en het vermogen en acceleratie verbetert.
 Beantwoordt aan Euro 5/Euro 6 normen.
 Compatibel met EN228.
 Herstelt de motorprestatie van voertuigen met een hoge kilometerstand praktisch als
nieuw en maakt dat deze soepeler, langer en efficiënter functioneren
 Beschermt de motor bij gebruik van E10 brandstof.
 Beschermt tegen corrosie.
 Verhindert de vorming van afzettingen in de verbrandingskamer.
 Is onschadelijk voor alle nabehandelingssystemen voor uitlaatgassen.
Toepassingen
 Aanbevolen voor alle benzinemotoren (met inspuiting, directe inspuiting of
carburator) en hybridemotoren.
 Voor benzine en biobenzine tot E10.
Gebruiksaanwijzing
 Een fles van 500 ml aan de benzinetank toevoegen, die minstens 30 l benzine bevat.
 Voor de beste resultaten, toevoegen 150 km vóór men naar de autokeuring gaat.
 De fles is ook geschikt voor vulkanalen zonder dop.
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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.
PN 29392

-

Laatste update:

20/01/2017

PETROL EMISSION REDUCER - 2

 Aanbeveling: voor een volledige reiniging van de motor is het aan te raden dit product
samen met Wynn’s Petrol Extreme Cleaner te gebruiken.
Verpakking

Product specificaties

PN 29392 – 12x500 ml – FR/DE/NL/IT

Wynn’s streeft steeds de hoogste kwaliteit na en past zijn producten aan de nieuwste
motortechnologiën en vereisten aan.
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