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Consumenten gamma

Product specificaties

INJECTOR
+PLUS+ CLEANER
Injectiereiniger Benzine
Wynn's Injector +Plus+ Cleaner is een multifunctioneel
benzineadditief om het brandstofsysteem van benzineinjectiemotoren in optimale conditie te houden.

Eigenschappen
ü Reinigt de verstuivers en houdt ze schoon.
ü Voorkomt neerslagvorming op de kleppen, in het inlaatspruitstuk en in de verbrandingskamer.
ü Vergemakkelijkt koud starten.
ü Voorkomt onregelmatig stationair draaien en stoten bij het optrekken.
ü Absorbeert condenswater.
ü Beschermt het gehele brandstofsysteem tegen roest en corrosie.
ü Smeert de pomp, de verstuivers, de kleppen en het bovengedeelte van de cilinders.
ü Verbetert de verbranding en het motorvermogen.
ü Houdt de CO en HC waarden zo laag mogelijk.
ü Kan gebruikt worden in gelode en loodvrije benzine.
ü Tast de katalysator niet aan.
Toepassingen
ü Aanbevolen voor benzine-injectiemotoren om de vervuiling van de inlaatkleppen te
voorkomen en om de verstuivers te reinigen en schoon te houden.
ü Bij onregelmatig toerental - inhouden - pingelen - nadieselen - moeilijk starten - hoog
verbruik - te veel schadelijke uitlaatgassen.
Gebruiksaanwijzing
ü
ü
ü

Voeg een fles van 325 ml toe aan de brandstoftank, die ten minste 20 l benzine bevat.
Voor het beste resultaat, alle 3 tankvullingen toevoegen.
De fles is ook geschikt voor vulkanalen zonder dop.

Wynn’s Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com
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.
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