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Ammattilaistuotteet 

Turbo Cleaner 
 

Wynn’s Turbo Cleaner puhdistaa ja avaa likaiset 
turboahtimet. 
Tuote muodostaa suihkutettaessa vaahdon, jolla on 
pitkäaikainen puhdistusvaikutus turboahtimen 
ulkopinnalla. 

 
 Puhdistaa ja avaa likaisen turboahtimen rakenteen purkamisen yhteydessä tai ilman 

purkamista. 
 Liuottaa hartsin, lakan, tervan ja karstan. 
 Palauttaa turboahtimen tehon alkuperäiselle tasolle. 
 Palauttaa optimaalisen ilma-polttoainesuhteen. 
 Ei vahingoita pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmiä. 

 

 
 

 Kaikille diesel- ja bensiinikäyttöisille turbomoottoreille. 
 

 
 
Olomuoto  : kirkas neste 
Ponnekaasu  : propaani/butaani 
 

 
 
A. Turboahtimen puhdistaminen (imupuolelta) ilman purkamista 
 

1. Käynnistä moottori ja anna sen 
lämmetä. Irrota joustava letku imujärjestelmästä, 
joka sijaitsee ilmansuodattimen kotelon 
ja turboahtimen / välijäähdyttimen välissä. 
2. Bensiinimoottorit: anna moottorin käydä 
enintään 2 000rpm:n nopeudella. 
Dieselmoottorit: anna moottorin käydä 
joutokäynnillä. ÄLÄ kiihdytä! 

Ominaisuudet 

Käyttö 

Tekniset tiedot 

Ohjeet 
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3. Moottorin lämmettyä suihkuta tuotetta turboahtimen imupuolelle. 
4. Suihkuta Wynn’s Turbo Cleaneriä lyhyissä jaksoissa, jottei moottorin 
kierrosluku nouse ja moottori ala nakuttaa.  
5. Odota jokaisen suihkauksen jälkeen, että kierrosluku laskee takaisin lähtötasolle. 
6. Kiihdytä tarvittaessa bensiinimoottoria estääksesi sen sammumisen 
. ÄLÄ koskaan kiihdytä dieselmoottoria. 
7. Jatka kunnes aerosolipakkauksessa oleva 200 ml:n määrä tuotetta on käytetty. 
8. Anna moottorin käydäjoutokäynnillä muutaman minuutin ajan. Sammuta moottori. 
Kiinnitä ilmanottoletku takaisin paikalleen. 
9. Käynnistä moottori ja paina kaasua 5‒10 kertaa (enintään 3 000 rpm) tai aja autolla 5‒
10 kilometriä (ylittämättä 3 000 rpm:n kierroslukua). 
10. Anna moottorin käydä vielä vähintään minuutin ajan ennen sen sammuttamista.  
 

B. Erittäin likaisen turboahtimen puhdistaminen (imu- ja ulostulopuolelta) purkaen 
 
1. Pura turboahdin.  
2. Poista turboahdinniin, että sen 
muuttuvageometrinen osa on näkyvissä. 
3. Suihkuta tuotetta huolellisesti kaikille osille. Anna 
tuotteen vaikuttaa usean minuutin ajan. 
4. Suihkuta tuotetta uudelleen kaikille osille 
kunnes kaikki lika on poissa.  
5. Lian poistamista voi myös auttaa 
kankaalla tai talouspaperilla. 
6. Kuivaa osat paineilmalla, kankaalla tai talouspaperilla. Tarkasta, näkyykö osissa 
mekaanisia vikoja. 
7. Asenna turboahdin paikalleen uusien tiivisteiden kanssa. 
 

Kun turboahdin on puhdistettu Wynn’s Turbo Cleanerillä osat purkaen tai ilman purkamista, 
on suositeltavaa poistaa lian kertymisen syy käyttämällä seuraavia polttoaineen lisäaineita: 
 
Bensiinikäyttöiset autot: 
Lisää yksi pullollinen Wynn’s Petrol Clean 3 (W29792 tai W29793) -tuotetta 
polttoainesäiliöön Wynn’s Turbo Cleaner -käsittelyn jälkeen. Wynn’s Petrol Clean 3 puhdistaa 
välittömästi ruiskutussuuttimet ja polttokammion sekä poistaa turboahtimeen ja 
polttoainejärjestelmään kertyvän lian syyn. 

 
Dieselkäyttöiset autot: 
Lisää yksi pullollinen Wynn’s Diesel Clean 3 (W12292 tai W12293) -tuotetta 
polttoainesäiliöön Wynn’s Turbo Cleaner -käsittelyn jälkeen. 
Wynn’s Diesel Clean 3 polttaa turboahtimen ulostulopuolelle kertyneen noen, jolloin 
turboahdin puhdistuu täydellisesti sekä imu- että ulostulopuolelta. 
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