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Product specificaties

Professioneel gamma

CATALYTIC CONVERTER
& OXYGEN SENSOR
CLEANER
Katalysator- en zuurstofsensorreiniger
Wynn's Catalytic Converter & Oxygen Sensor Cleaner voor
benzinemotoren en hybride benzinemotoren optimaliseert
het rendement van de katalysator en verzekert de
optimale werking van de zuurstofsensoren.

Eigenschappen
 Verwijdert afzettingen (olie en onverbrande brandstofdeeltjes) en vermindert
uitstoot.
 Verzekert de optimale werking van de katalysator en zuurstofsensoren.
 Verlengt de levensduur van de katalysator en zuurstofsensoren.
 Voorkomt foutcodes in het motormanagementsysteem.
 Zorgt voor een efficiënter brandstofverbruik daar het de lucht-brandstof verhouding
herstelt.
 Herstelt het motorvermogen.
 Bijzonder geschikt bij veel rijden in de stad.
 Is onschadelijk voor alle nabehandelingssystemen voor uitlaatgassen.
Toepassingen
 Aanbevolen voor alle benzinemotoren en hybride benzinemotoren.
Gebruiksaanwijzing
 Curatieve behandeling: voeg een fles van 500 ml aan 30 liter benzine toe.
 Preventieve behandeling: voeg een fles van 500 ml aan een volle tank toe.
 De fles is ook geschikt voor vulkanalen zonder dop.

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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Verpakking

Product specificaties

PN 25692 – 12x500 ml – EN/FR/DE/NL/IT

Wynn’s streeft steeds de hoogste kwaliteit na en past zijn producten aan de nieuwste
motortechnologiën en vereisten aan.
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