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Professioneel gamma

DIESEL TURBO SERVE

Product specificaties

Te gebruiken met MultiSERVE
Wynn's Diesel Turbo Serve is een gespecialiseerd product,
dat specifiek ontwikkeld werd als krachtige reiniger voor
de uitlaatkant van de turbo om koolaanslag en olieachtige
afzettingen te verwijderen en om klevende variabele
schoepen terug vrij te maken.

Eigenschappen
 Verwijdert de ophoping van koolaanslag op de turbine en maakt klevende variabele
turbo schoepen terug vrij.
 Verwijdert residu’s van de diesel oxidatiekatalysator en heeft een goede reinigende
werking op de EGR klep.
 Herstelt het motorvermogen en gasrespons.
 Verlengt de levensduur van de turbo en de diesel oxidatiekatalysator.
 Verbetert de verbranding en vermindert roetuitstoot.
Toepassingen


Voor alle dieselmotoren met turbo.

Gebruiksaanwijzing
 Enkel te gebruiken met de Wynn’s MultiSERVE – zie de gebruikshandleiding.
 Dit product niet aan de dieselbrandstoftank toevoegen.
Verpakking
PN 38295 – 12x1 l – EN/FR/DE/IT/ES/PT/RU/PL
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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.
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Behandelingsresultaten
Fiat Grande Punto met 187 000 Km

Product specificaties

Voor behandeling:
Veel roetaanslag aanwezig op de turbo, die het normaal functioneren van de variabele
schoepen hindert.

Na behandeling:
Roetaanslag is verwijderd, de variabele schoepen functioneren terug optimaal.
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