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Ammattilaistuotteet 

Injection System Purge 
bensiinimoottoreille 

Wynn's Injection System Purge on puhdistusaine, joka 
poistaa lian ja epäpuhtaudet 
bensiiniruiskutusjärjestelmistä ja puhdistaa imuventtiilit ja 
liitäntäaukot ilman osien purkamista. Tuotetta tulee 
käyttää Wynn’s FuelServe - tai FuelsystemServe -laitteen 
kanssa. 

 
 

 Puhdistaa ruiskutusmoottoreiden likaantuneiden bensiiniruiskutusjärjestelmien 
ruiskutussuuttimet, venttiilit, venttiilinkarat, palotilan ja muut tärkeät osat ilman 
purkamista. 

 Palauttaa ruiskutussuuttimen ruiskutuskuvion. 
 Parantaa sylinterien puristussuhteen tasapainoa. 
 Vapauttaa kiinni takertuneet pakoventtiilit. 
 Palauttaa ruiskutusajan sen alkuperäiseen arvoon. 
 Palauttaa moottorin hyvän suorituskyvyn. 
 Laskee pakokaasujen CO- ja HC-arvoja vaadittujen standardien mukaisesti. 
 Turvallinen sytytystulpille ja katalysaattoreille. 

 

 
 

 Kaikille bensiinimoottoreiden polttoainejärjestelmille, joissa on kaasutin, jatkuva, 
monipiste-, yksipiste-, tai suoraruiskutus (GDI, FSI jne.). 
 

 
 
Olomuoto : kirkas neste 
Tiheys 20 °C:ssa : n. 0,804 kg/dm³ 
Leimahduspiste : <0 °C 
 

 
 
 Käytetään ainoastaan Wynn’s FuelServe - tai FuelsystemServe -laitteen kanssa. 
 Älä lisää polttoainesäiliöön. 

 

Ominaisuudet 

Käyttö 

Tekniset tiedot 

Ohjeet 

mailto:mail@wynns.eu
http://www.wynns;eu/


Injection System Purge - 2 

 

 

Wynn’s Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgia 
Puh: +32 3 766 60 20 – Faksi: +32 3 778 16 56 – Sähköposti: mail@wynns.eu – Verkkosivut: www.wynns;eu  

Tässä esiteltyjen tuotteiden ominaisuuksia ja käyttöä koskevat tiedot esitetään totuudenmukaisesti, ja ne perustuvat tutkimustyöhömme ja käytännön 
kokemuksiimme.  Käyttömahdollisuuksien monimuotoisuuden vuoksi tässä ei ole mahdollista mainita kaikkia yksityiskohtia, emmekä kanna tästä 
mahdollisesti aiheutuvia vastuita tai velvoitteita.  Kun teknisen kehityksen myötä julkaistaan uusi versio, esitetyt tiedot eivät ole enää voimassa. 

Tuotenumero 76695 - Viimeisin päivitys: 26.10.2015 
 

 

 

Tu
ot

et
ie

do
t 

 

 Autot: 1 litra 1 käsittelykertaan (henkilöauton käsittely kestää keskimäärin 45‒60 
minuuttia). 

 Toimenpide: katso Wynn’s-yksikön käyttöopas. 
 Suositellaan käytettäväksi 20 000–30 000 kilometrin (400–600 käyttötunnin) välein tai 

kun ongelmana ovat likaiset ruiskutussuuttimet, paksu musta savu, epätasainen 
joutokäynti, huono kiihtyvyys tms. 
 

 
 
Tuotenumero 76695 – 12 x 1 l – EN/FR/DE/NL/IT/RU/PL 
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