DIESEL DPF CLEANER_DPF FLUSH - 1

Professioneel gamma

Product specificaties

DIESEL DPF CLEANER (1)
DPF FLUSH (2)
Reinigt de roetfilter
Te gebruiken met MultiSERVE
1)
Wynn's DPF Cleaner werd speciaal ontwikkeld voor
de behandeling van roetfilters, die verstopt zijn door de
aanwezigheid van teveel vaste bestanddelen en die niet
meer met de normale methodes kunnen geregenereerd
worden.
2)
Wynn’s DPF Flush werd speciaal ontwikkeld als
spoelvloeistof voor de roetfilter. Het moet steeds na de
behandeling met Wynn’s DPF Cleaner gebruikt worden.
Eigenschappen
DPF CLEANER (1)
 Verwijdert de meeste vaste afzettingen in roetfilters met ernstige verstoppingsproblemen.
 Vermindert de tegendruk in de uitlaat waardoor het correct functioneren van de
motor hersteld wordt en het thuisbrengmodus lampje niet meer brandt
(waarschuwingslampje in bepaalde voertuigen).
 Is een geconcentreerde op water gebaseerde reiniger met organische en anorganische
oppervlakte-actieve stoffen.
DPF FLUSH (2)
 Steeds te gebruiken na de behandeling met DPF Cleaner om de reinigingsprocedure te
vervolledigen.
 Neutraliseert de alkaliteit van DPF Cleaner en verwijdert het vuil en het roet van de
filter.
 Uitstekende bescherming van het uitlaatsysteem als laatste fase van de reiniging.
 Formule zonder as.
 Vrij van metalen en verbrandingskatalysator.
BEIDE PRODUCTEN
 Tasten de eigenschappen van de katalytische elementen in de filterwanden niet aan.
 Zijn chemisch stabiele producten.
 Zijn biologisch afbreekbaar.
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Toepassingen
 Voor dieselmotoren met alle types roetfilters, die ernstige verstoppingsproblemen
hebben.

Product specificaties

Gebruiksaanwijzing
 Beide producten dienen gebruikt te worden met de Wynn’s MultiSERVE – zie de
gebruikshandleiding.
 Gebruik DPF Cleaner als eerste stap van het regenereerproces van de roetfilter met de
MultiSERVE machine om het vuil in de roetfilter zachter te maken.
 Gebruik DPF Flush als tweede stap van het regenereerproces van de roetfilter met de
MultiSERVE machine om de roetfilter efficiënt te spoelen en het merendeel van het
vuil en roetdeeltjes uit de filter te verwijderen.
Verpakking
PN 18784 – Kit DPF Cleaner/DPF Flush – 6x(2x1 l) – EN/FR/DE/IT/RU/PL/ES/PT
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