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Professioneel gamma

Product specificaties

PETROL TOTAL ACTION
TREATMENT
Speciale Editie
80-jarig Jubileum
Wynn’s Petrol Total Action Treatment is een sterke
chemische behandeling met een hoog geconcentreerde
formule voor benzinemotoren, die het ganse
brandstofsysteem reinigt en de efficiëntie van de
verbranding en katalysator herstelt.

Eigenschappen
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Reiniging met drievoudige werking: voor, gedurende en na de verbranding.
Vermindert CO en HC emissies en uitlaatrook
Verbetert de verbranding, motorprestatie en brandstofbesparing.
Ons snelst werkende product voor een volledige reiniging van het ganse
brandstofsysteem.
Reinigt en smeert onmiddellijk de verstuivers, herstelt en behoudt het ideale
spuitpatroon van de verstuivers.
Verhindert verstopping van de EGR.
Reinigt de katalysator en benzine deeltjesfilter.
Compatibel met alle onderdelen van benzinesystemen, inclusief katalysatoren en
benzine deeltjesfilters.

Toepassingen
✓ Aanbevolen voor alle benzinemotoren, inclusief met indirecte en directe verstuiving
(GDI en TGDI) en hybridemotoren.
✓ Voor benzine en biobenzine tot E10.
Gebruiksaanwijzing
✓ Een fles van 500 ml aan de benzinetank toevoegen, die ten minste 30 l benzine bevat.
✓ Voor de beste resultaten, toevoegen 150 km vóór men naar de APK/autokeuring gaat.
✓ De fles is ook geschikt voor vulkanalen zonder dop.
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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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Verpakking

Product specificaties

PN 33692 – 12x500 ml – EN/FR/DE/IT/ES/NL
PN 33693 – 12x500 ml – RU/PL/EL/HU/JA/SV
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