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Professioneel gamma

Product specificaties

PETROL
EXTREME CLEANER
Extreme Benzinereiniger
Petrol Clean 3
Wynn's Petrol Extreme Cleaner is een chemische
behandeling voor benzinemotoren, die het benzine
brandstofsysteem met een enkele tankvulling grondig
reinigt. Het beschermt de motor bij gebruik van
biobrandstof E10 en E85.

Eigenschappen
 Volledige en snelle reiniging van het brandstofsysteem met één enkele tankvulling.
 Reinigt en smeert onmiddellijk de verstuivers, herstelt en behoudt de ideale verstuiving
van de sproeikoppen.
 Verhindert de vervuiling op EGR.
 Herstelt het motorrendement, verzekert regelmatig stationair draaien en verhindert
startproblemen.
 Verwijdert afzettingen in de verbrandingskamer en op de inlaatkleppen.
 Verhoogt de operationele betrouwbaarheid en brandstofbesparing.
 Beantwoordt aan de Euro 5/Euro 6 normen.
 Compatibel met EN228.
 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
 Voor een optimale reinigingswerking, een fles van 500 ml aan 60 l benzine toevoegen.
 In geval van zware vervuiling van de motor, een fles van 500 ml aan minstens 30 l
benzine toevoegen.
 De fles is ook geschikt voor vulkanalen zonder dop.
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Product specificaties

Opmerking
 Voor een perfecte reiniging van de benzinemotor raden wij aan twee producten samen
te gebruiken:
Petrol Extreme Cleaner: Reinigt het brandstofsysteem, het “natte deel” van de motor.
Petrol EGR Extreme Cleaner (Aerosol – W29879): Reinigt het luchtaanzuigspruitstuk,
de inlaatkleppen, de luchtstroomsensor en EGR, t.t.z. het “droge deel” van de motor.
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Product specificaties

 Voor de reiniging van een vervuilde turbo, Petrol Extreme Cleaner samen met Turbo
Cleaner (Aerosol – W28679) gebruiken.

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