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Professioneel gamma 

Petrol Power 7 
Beschermt uw Motor & Optimaliseert 

Brandstofverbruik 

 
 

Wynn’s Petrol Power 7 is de complete oplossing voor alle 
benzinemotoren. Het is ontwikkeld om maximale resultaten te 
leveren met slechts één behandeling (= 1 tanktoevoeging) en 
zal de benzinemotor op 7 verschillende manieren ten goede 
komen met langdurige resultaten. 

 
 

1. Reinigt de brandstofinjectoren en herstelt een efficiënt spuitpatroon 
2. Reinigt, houdt schoon en smeert het gehele brandstofsysteem 
3. Verwijdert aanslag in de verbrandingskamer 
4. Voorkomt vervuiling en afzettingen in de EGR-klep & turbo 
5. Zorgt voor een schoon en efficiënt uitlaatsysteem, inclusief de katalysator 
6. Beschermt de motor tegen de negatieve effecten van ethanol in brandstof (E5, E10, E20,..) 
7. Optimaliseert het brandstofverbruik 

 

 
 

 Herstelt en optimaliseert de goede werking van de motor 
 Herstelt motorprestaties 
 Elimineert instabiel stationair toerental en aarzelingen van de motor 
 Verbetert het starten van de motor 
 Vermindert uitlaatemissies 
 Beschermt tegen slijtage en corrosie 
 Verwijdert water uit het brandstofsysteem 
 Verbetert de rijervaring 
 Ultrasnel resultaat! 

 
 

 Voor alle typen benzinemotoren inclusief directe injectie (GDI) en hybride 
 Voor benzine tot E20 
 Alleen toevoegen aan brandstoftank 

Acties 

Voordelen 

Toepassingen 
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 Voeg een liter Wynn's Petrol Power 7 toe aan een volle tank brandstof 
 Gebruik voor de beste resultaten elke 15.000 km of elke 6 maanden, afhankelijk van de 

rijomstandigheden 
 Gebruik de meegeleverde tuit voor toepassing op alle brandstoftanks, inclusief systemen 

zonder dop 
 

 
 
 W70710 – 12x1000 ml – NL/FR/DE 

 
 
 
 
 

 

 

Gebruiksaanwijzing 

Verpakking 
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