PRE-EMISSION TEST TREATMENT FOR DIESEL ENGINES - 1

Consumenten gamma

Product specificaties

PRE-EMISSION TEST
TREATMENT
Dieselbehandeling vóór emissietest
met snelle werking
Wynn’s PRE- EMISSION TEST TREATMENT for Petrol
Engines werd speciaal geformuleerd om te beantwoorden
aan de nieuwe emissienormen.

Eigenschappen
✓
✓
✓
✓
✓

Vermindert uitlaatemissies en roet.
Vermindert zwarte rook.
Verbetert de verbranding, motorprestatie en brandstofbesparing.
Reinigt de verstuivers en herstelt hun spuitpatroon.
Reinigt het volledige brandstofsysteem, inclusief dieseloxidatiekatalysatoren en
dieselroetfilters.

Toepassingen
✓ Voor alle dieselmotoren, inclusief die met common rail of pomp/ injectoren.
✓ Compatibel met alle onderdelen van het dieselsysteem, inclusief katalysator,
dieselroetfilters en SCR systemen.
✓ Voor diesel en biodiesel tot B30.
Gebruiksaanwijzing
✓

Een fles van 325 ml aan de dieselbrandstoftank toevoegen, die ten minste 20l
dieselbrandstof bevat.
✓ Ten minste 50 km op de snelweg rijden alvorens een officiële emissietest te laten
uitvoeren.
✓ Kan gebruikt worden als curatieve behandeling wanneer het voertuig werd afgekeurd
wegens emissies.
✓ Voor de beste resultaten, alle drie tankvullingen en 150 km vóór men naar de
APK/autokeuring gaat.
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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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✓

De resultaten kunnen variëren op basis van de onderhoudsservice, voertuigleeftijd en
kilometerstand.
✓ Fles ook geschikt voor vulkanalen zonder dop.
Verpakking
PN 31963- 12x325ML- NL/FR/DE
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