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Ammattilaistuotteet 

PETROL CLEAN 3 
Äärimmäistä puhdistustehoa 

Wynn's Petrol Clean 3 on bensiinimoottoreiden 
kemiallinen käsittelyaine, joka puhdistaa 
polttoainejärjestelmän tehokkaasti yhdellä tankkauksella. 
 

 
 

 Puhdistaa polttoainejärjestelmän kokonaan yhdellä tankkauksella. 
 Puhdistaa ja suojaa ruiskutussuuttimet hetkessä sekä palauttaa ja säilyttää ihanteellisen 

ruiskutuskuvion. 
 Puhdistaa ja suojaa kaasutinta ja imuventtiileitä. 
 Pitää EGR-venttiilit puhtaina. 
 Puhdistaa turboahtimen ulostulopuolta. 
 Vähentää epäpuhtauksien kertymistä polttokammiossa. 
 Palauttaa palamisen ja moottorin suorituskyvyn sekä tekee joutokäynnistä tasaisen. 
 Poistaa ja ehkäisee käynnistysongelmia. 
 Vähentää CO- ja HC-päästöjä. 
 Ei vahingoita katalysaattoreita. 

 

 
 

 Suositellaan kaikille bensiinimoottoreille (ruiskutus, suoraruiskutus tai kaasutin). 
 Bensiinille ja biobensiinille E10-seossuhteeseen asti. 

 

 
 
Olomuoto  : kirkas keltainen neste  
Tiheys 20 °C:ssa  : 0,812 kg/dm³  
Taitekerroin 20 °C:ssa : 1,440 
Leimahduspiste  : 42 °C 
 

 
 Lisää tuotetta bensiinisäiliöön. Yksi 500 ml:n pullo riittää 50 bensiinilitraan. 
 Toista käsittely 10 000 ajokilometrin välein. 

Ominaisuudet 

Käyttö 

Tekniset tiedot 

Ohjeet 
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Tuotenumero 29792 – 12 x 500 ml – FR/DE/IT/NL/EL 
Tuotenumero 29793 – 12 x 500 ml – EN/HU/RU/ES/PT 
 

 
 
 Bensiinimoottorin täydelliseen puhdistamiseen suosittelemme kahden tuotteen 

käyttämistä yhdessä: 
Petrol Clean 3: Puhdistaa polttoainejärjestelmän eli moottorin ”märän” puolen. 
Petrol EGR 3 (aerosoli – W29879): Puhdistaa imusarjan, imuventtiilit, ilmamäärämittarin 
sekä EGR:n eli moottorin ”kuivan” puolen. 

 
 Käytä likaisen turboahtimen puhdistamiseen Petrol Clean 3 -tuotetta yhdessä Turbo 

Cleaner (aerosoli – W28679) -tuotteen kanssa. 
 
 

 

 

Pakkaus 

Huom. 
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