DRY FUEL - 1

Professioneel gamma

DRY FUEL

Product specificaties

voor benzine- en dieselmotoren
Wynn's Dry Fuel is een product dat het condensatiewater
in het brandstofsysteem, van zowel diesel- als
benzinemotoren absorbeert.

Eigenschappen







Absorbeert condensatiewater in het brandstofsysteem.
Beschermt tegen roest en corrosie.
Voorkomt ijsvorming in de carburator en de brandstoffilter.
Geeft een lichte reiniging van de verstuivers.
Verzekert een betere koudstart.
Is geschikt voor dieselbrandstof, gelode of ongelode benzine en bevat geen
bestanddelen die de katalysator of oxidatiekatalysator kunnen aantasten.
 Kan gebruikt worden en is 100 % actief in biobrandstoffen, zowel puur (B100) als
verdund met dieselbrandstof (B02, B05, B30, …).

Toepassingen
 Aanbevolen voor alle benzine- en dieselmotoren met of zonder turbolader.
 Voor personen- en vrachtwagens, stationaire motoren en scheepsmotoren, voorraadtanks.
Gebruiksaanwijzing
 Eerste behandeling of in geval van groot watergehalte : 0,6 % aan de brandstoftank
toevoegen (6 liter per 1.000 liter brandstof).
 Regelmatige behandeling om watervorming te verhinderen : 0,3 % aan de brandstoftank toevoegen (3 liter per 1.000 liter brandstof).
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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 71896 – 4x5 l – EN/FR/DE/NL/IT
PN 71898 – 60 l – EN/FR/DE/NL/IT
PN 71899 – 200 l – FR
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