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Ammattilaistuotteet 

DIESEL POWER 3 
Perustuu cerium-nanoteknologiaan  
Äärimmäinen päästöjen vähentäjä 

Wynn’s Diesel Power 3 on dieselmoottorien kemiallinen 
käsittelyaine, joka vähentää nokipäästöjä. 

 
 

 Vähentää välittömästi pakokaasupäästöjä ja nokea. 
 Cerium-nanoteknologia vähentää aktiivisesti nokipäästöjä laskemalla hiukkasten 

palamislämpötilaa 600 °C:sta 400 °C:seen. 
 Parantaa palamista, moottorin suorituskykyä ja polttoainetaloutta. 
 Puhdistaa ja suojaa polttoainejärjestelmää ja ruiskutussuuttimia. 
 Lisää voitelua polttoainepumppujen suojaamiseksi vähärikkisiä polttoaineita 

käytettäessä. 
 Auttaa erottamaan polttoainesuodattimessa olevan veden ja suojaamaan 

polttoainejärjestelmää. 
 Ei vahingoita katalysaattoreita tai dieselhiukkassuodattimia. 
 Ennaltaehkäisevä käsittely, joka takaa päästöjenrajoitusjärjestelmän jatkuvan 

tehokkuuden. 
 

 
 

 Kaikille dieselmoottoreille, mukaan lukien yhteispaineruiskutus- ja 
pumppusuutinmoottorit. 

 Dieselille ja biodieselille B30-seossuhteeseen asti. 
 

 
 
Olomuoto  : kirkas keltainen neste 
Tiheys 20 °C:ssa  : 0,809 kg/dm³ 
Taitekerroin 20 °C:ssa : 1,453 
Leimahduspiste  : 62 °C 
 
 

Ominaisuudet 

Käyttö 

Tekniset tiedot 
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 Ruiskutussuuttimien puhtaina pitämiseen: käytä 10 000 ajokilometrin välein. 
 Yksi pullollinen riittää 50 litraan dieselpolttoainetta. 

 

 
 
Tuotenumero 50392 – 12 x 500 ml – FR/DE/IT/NL/EL 
Tuotenumero 50393 – 12 x 500 ml – EN/PT/HU/RU/ES 
 
 
 
 

 

 

Ohjeet 

Pakkaus 
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