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Kuluttajatuotteet 

Injector Cleaner 
for Diesel Engines 

Wynn's Injector Cleaner for Diesel Engines parantaa 
dieselmoottorin suorituskykyä sekä vähentää mustaa 
savua ja polttoaineenkulutusta. 

 
 

 Puhdistaa ruiskusuuttimet ja palauttaa ruiskutuskuvion. 
 Parantaa dieselpolttoaineen syttymis- ja palamisominaisuuksia. 
 Helpottaa kylmäkäynnistystä. 
 Vähentää nakutusääniä ja nokihiukkasia. 
 Vähentää mustia pakokaasupäästöjä. 
 Puhdistaa ja suojaa koko polttoainejärjestelmää ruosteelta ja korroosiolta. 
 Voitelee pumput ja ruiskusuuttimet sekä korvaa matalarikkisestä dieselistä johtuvan 

huonomman voitelun. 
 Ehkäisee polttoainesuodattimen likaantumista. 

 

 
 

 Suositellaan kaikille dieselmoottoreille turboahtimella tai ilman. 
 Käytetään korjaamaan dieselin aiheuttamaa nakutusta, käynnistysongelmia, mustia 

pakokaasupäästöjä, huonosti toimivia pumppuja ja ruiskusuuttimia sekä liiallista 
polttoaineenkulutusta. 
 

 
 
Olomuoto  : keltainen neste 
Tiheys 20 °C:ssa  : 0,811 kg/dm³ 
Taitekerroin 20 °C:ssa : 1,4461 
Leimahduspiste  : 62 °C 
 

 
 

Ominaisuudet 

Käyttö 

Tekniset tiedot 

Ohjeet 
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Lisää Wynn's Injector Cleaner for Diesel Engines -tuotetta dieselpolttoainesäiliöön mieluiten 
ennen säiliön täyttämistä. 
 Normaali annostus: yksi 325 ml:n pullollinen 4 000 ajokilometrin välein. 
 Mikäli ruiskusuuttimet ovat likaiset tai pakokaasupäästöt ovat mustia: yksi pullollinen 

kolmen ensimmäisen tankkauksen yhteydessä, minkä jälkeen normaali annostus. 
 

 
 
Tuotenumero 51668 – 12 x 325 ml – EN 
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