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Kuluttajatuotteet 

FUEL BIOCIDE 
 

Wynn’s FUEL BIOCIDE on korjaava ja ennaltaehkäisevä 
käsittelyaine, joka tuhoaa polttoaineeseen syntyviä mikro-
organismeja. 

 
 

 Tappaa bakteerit, levät ja sienet. 
 Estää mikrobien uudelleenkasvun. 
 Liukenee hiilivetyihin ja jäännösveteen. 
 Ei vaikuta polttoaineen laatuun, palaa kokonaan. 
 Neutraloi happoja, joita mikro-organismit saattavat tuottaa. 
 Estää organismeja tukkimasta suodatinta. 
 Kätevä pakkaus, jonka päässä on annostelija. 

 

 
 

 Kuorma-autojen, veneiden, ajoneuvojen ja kiintomoottoreiden pienten (25–500-
litraisten) polttoainesäiliöiden desinfiointiin. 

 Diesel- ja bensiinimoottoreille. 
 Kaikkien säiliöiden, syöttöletkujen ja suodattimen mikrobiologisen saastumisen 

estämiseen. 
 

 
 
Olomuoto  : kirkas neste 
Tiheys 20 °C:ssa  : 0,857 kg/dm³ 
Leimahduspiste  : 60 °C 
Taitekerroin 20 °C:ssa : 1,447 
 
Stabiiliusaika dieselpolttoaineeseen lisättynä 20 °C:ssa kun ainetta on 80 % alkupitoisuudesta: 3 
kuukautta. 

Ominaisuudet 

Käyttö 

Tekniset tiedot 
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Mikrobiologinen tehokkuus 
Tuotetta testattiin seuraavia mikrobiologisia saastumisia vastaan. Wynn’s FUEL BIOCIDE tuhosi 
nämä mikro-organismit. 

Alcalignes 
Enterobacter cloacae 
Escherichia coli 
Proteus vulgaris 
Pseudomonas aeruginosa 
Pseudomonas fluorescens 
Pseudomonas putida 
Staphylococcus aureus 
Candida albicans 
Rhodotorula 
Saccharomyces cerevisiae 
Aspergillus niger 
Fusaria 
Penicillium funiculosum 
Desulfovibrio desulfuricans 

 

 
 
Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä. 
 
Lisää tuotetta juuri ennen tankkaamista. 
 
1. Korjaava käsittely (saastuneiden polttoainesäiliöiden desinfioimiseen) 

Yksi 250 ml:n pullollinen riittää 250 litraan polttoainetta. 
Lisää tuotetta 2 annostelusäiliöllisen verran 50 litraan polttoainetta. 
Anna tuotteen vaikuttaa vähintään 3 päivän ajan. Polttoaine kannattaa suodattaa käsittelyn 
jälkeen siihen kertyneiden tuhoutuneiden mikro-organismien poistamiseksi. 
 

2. Ennaltaehkäisevä käsittely (polttoainesäiliössä kasvavien bakteerien estämiseksi) 
Yksi 250 ml:n pullollinen riittää 500 litraan polttoainetta. 
Lisää tuotetta 1 annostelusäiliöllisen verran 50 litraan polttoainetta. 
 

Käsittelyväli riippuu varastointioloista: sääolosuhteista, lämpötiloista sekä ympäristön 
kosteudesta (20‒40 °C:n lämpötila, epäsuotuisat sääolosuhteet sekä veden esiintyminen 
kiihdyttävät polttoaineen pilaantumista). 
 
Epäsuotuisissa olosuhteissa (sää-, lämpö-, happi-): lisää jokaisella tankkauskerralla. 
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Ohjeet 

Pakkaus 
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