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Consumenten gamma

Product specificaties

E10 Protector
Wynn's E10 Protector is een multifunctionele brandstofbehandeling om problemen in het brandstofsysteem van
benzine- en hybridevoertuigen te vermijden bij gebruik van
E10 benzine.

Eigenschappen
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Beschermt het brandstofsysteem tegen de gevolgen van het gebruik van E10.
Enkel E10 benzine gebruiken als uw constructeur het toelaat.
Reinigt de verstuivers en de inlaatkleppen.
Geeft maximale motorbescherming en betere smering.
Biedt een effectieve bescherming tegen corrosie.
Vermindert brandstofverbruik.
Is onschadelijk voor katalysatoren.
Verbetert koude start eigenschappen.
Vermindert interne motorwrijving.

Toepassingen
✓ Voor benzinemotoren met directe of indirecte injectie en hybride voertuigen.
Gebruiksaanwijzing
✓ Doseerfles: Knijp in de fles totdat de vereiste dosis is bereikt.
✓ Bij elke tankbeurt en voor het tanken 10ml per 10l benzine aan de brandstoftank
toevoegen.
Verpakking
PN38910 – 12x250 ml – NL/FR/DE

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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