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Professioneel gamma

Product specificaties

DIESEL AIR INTAKE
CLEANER
Te gebruiken met MultiSERVE
Wynn's Diesel Air Intake Cleaner is een bijzonder krachtige
behandeling voor het verwijderen van afzettingen en roet
verontreinigingen. Deze afzettingen en verontreinigingen
kunnen een vermindering van de luchtinlaat, een
ontregeling van de EGR klep en luchtturbulentie
veroorzaken, wat kan leiden tot onvolledige verbranding,
inhouden van de motor, ruw stationair draaien en afslaan
van de motor.
Eigenschappen
Verwijdert snel afzettingen en roet verontreinigingen van het inlaatspruitstuk,
inlaatkleppen, klepzittingen en verbrandingskamer.
 Vermindert uitlaatgasemissies.
 Herstelt de verloren motorprestatie en verzekert soepel stationair draaien.
 Vermindert brandstofverbruik.


Toepassingen


Voor alle dieselmotoren.

Gebruiksaanwijzing
 Enkel te gebruiken met de Wynn’s MultiSERVE – zie de gebruikshandleiding.
 Dit product niet aan de dieselbrandstoftank toevoegen.
Verpakking
PN 11395 – 12x1 l – EN/FR/DE/IT/ES/RU

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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Behandelingsresultaten
BMW 1 Coupé met 135 620 km.

Product specificaties

Voor behandeling:
Beperkte luchtstroom, turbulentie veroorzaakt onvolledige verbranding, wat tot ruw stationair
draaien leidt.

Na de behandeling:
Afzettingen verwijderd, luchtstroom en functioneren van de motor zijn terug normaal.
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