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Ammattilaistuotteet 

Diesel Particulate Filter 
Regenerator 

 

Ammattilaiskäyttöön suunniteltu Wynn’s Diesel Particulate 
Filter Regenerator on dieselmoottoreiden kemiallinen 
käsittelyaine, joka puhdistaa tukkeutuneet 
hiukkassuodattimet ja vähentää nokipäästöjä.  

 
 

 Puhdistaa ja regeneroi tukkeutuneen dieselhiukkassuodattimen helposti ilman 
purkamista. 

 Toimii katalyyttina optimaaliseen palamiseen ja nokikertymien vähentämiseen. 
 Vähentää noen palamislämpötilaa, jolloin nokihiukkaset palavat nopeammin ja 

matalammassa lämpötilassa. 
 Palauttaa moottorin tehon. 
 Auttaa välttämään tukkeutuneen nokisuodattimen manuaalisesta regeneroinnista 

aiheutuvat toistuvat huoltokustannukset. 
 Soveltuu erityisesti kaupunkiajoon. 
 Vähentää nokihiukkasten kertymistä suodattimeen. 
 Voidaan käyttää yhdessä sisäänrakennettujen regenerointijärjestelmien kanssa. 
 Huippunopeat tulokset! 
 Puhdistaa turboahtimen ulostulopuolta. 

 

 
 Dieselmoottoreille ja niiden kaikentyyppisille dieselhiukkassuodattimille. 
 Dieselille ja biodieselille B30-seossuhteeseen asti. 
 Lisää vain aine polttoainesäiliöön. 

 

 
Olomuoto  : kirkas keltainen neste 
Tiheys 20 °C:ssa  : 0,814 kg/dm³ 
Leimahduspiste  : 75 °C 
Taitekerroin 20 °C:ssa : 1,453 
 

Ominaisuudet 

Käyttö 

Tekniset tiedot 
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 Lisää yksi 500 ml:n pullollinen vähintään 40 litraan dieselpolttoainetta. Lisää joka 
kolmannella tankkauskerralla tai 3 000 ajokilometrin välein. 

 Mikäli ajat yleensä vain hyvin lyhyitä matkoja (alle 1 km tai pysähtelevää ajoa), on 
suositeltavaa ajaa pidempiä matkoja (mieluiten yli 10 km) täyden regeneroinnin 
saavuttamiseksi. 
 

 
 
Tuotenumero 28392 – 12 x 500 ml – EN/FR/DE/ES/IT/NL 
Tuotenumero 28393 – 12 x 500 ml – SV/TR/PL/RU/EL/HU 
 

 
 
Jotkin ajoneuvovalmistajat varustavat dieselmoottorinsa pienellä sisäänrakennetulla säiliöllä, 
joka sisältää polttoaineeseen automaattisesti lisättävää lisäainetta, joka puhdistaa 
hiukkassuodatinta. Wynn’s DPF Regeneratorin lisääminen polttoainesäiliöön ei vahingoita 
sisäänrakennettua regenerointijärjestelmää. Se päinvastoin tehostaa suodattimen 
regenerointia. 
 

 
 
Markkinoilla on muita hiukkassuodattimen regenerointijärjestelmiä. Niiden käyttö vaatii yhden 
anturin poistamista ja tuotteen lisäämistä hiukkassuodattimeen erityisiä laitteita käyttäen. 
Joitakin näitä järjestelmiä käytettäessä tuotetta ruiskutetaan suuri määrä hiukkassuodattimen 
eteen. Lyhyitä matkoja ajettaessa, kaupunkiliikenteessä ja ruuhkassa on mahdollista, että 
huomattava määrä tuotetta jää suodattimeen ja aiheuttaa hiukkassuodattimen 
vajaatoimintaa, kun taas vesipohjaiset tuotteet saattavat aiheuttaa suodattimen kotelon 
korroosiota. 
 
 
 

 

 

Ohjeet 

Pakkaus 

Huom. 

Entä hiukkassuodatinten sisäänrakennetut regenerointijärjestelmät? 
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