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Ammattilaistuotteet 

DIESEL CLEAN 3 
Äärimmäistä puhdistustehoa 

Wynn's Diesel Clean 3 dieselpolttoaineen lisäaine, joka 
puhdistaa dieselpolttoainejärjestelmän tehokkaasti yhdellä 
tankkauksella. 
 
 

 
 Puhdistaa polttoainejärjestelmän kokonaan yhdellä tankkauksella. 
 Puhdistaa ja suojaa ruiskutussuuttimet hetkessä sekä palauttaa ja säilyttää ihanteellisen 

ruiskutuskuvion. 
 Pitää EGR-venttiilit ja turboahtimet puhtaina. 
 Palauttaa palamisen ja moottorin suorituskyvyn. 
 Suojaa ja voitelee ruiskutussuuttimia ja pumppuja tehokkaasti. 
 Korvaa vähärikkisten polttoaineiden huonon voitelun sekä suojaa suurpainepumpun ja 

ruiskutussuutinten rasittuneita metallipintoja kulumiselta. 
 Hidastaa dieselpolttoaineen korkeista lämpötiloista johtuvaa vanhenemista 

(hapettumista). 
 Poistaa ja ehkäisee käynnistysongelmia. 
 Auttaa erottelemaan polttoainesuodattimessa olevan veden ja suojaamaan 

polttoainejärjestelmää. 
 Ehkäisee polttoaineen syöttöletkujen tukkeutumista sekä polttoainesuodattimen 

likaantumista.  
 Pienentää pakokaasupäästöjä. 

 

 
 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     : 1,441 
Leimahduspiste (suljetussa astiassa) : 46 °C 
 

Ominaisuudet 

Käyttö 

Tekniset tiedot 
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 Parhaan tuloksen saamiseksi käytä yksi pullollinen puolillaan olevaan säiliöön (± 20 

litraa dieselpolttoainetta). 
 Toista käsittely 10 000 ajokilometrin välein. 

 

 
 
Tuotenumero 12292 – 12 x 500 ml – FR/DE/IT/NL/EL 
Tuotenumero 12293 – 12 x 500 ml – EN/ES/RU/PT/HU 
 

 
 
Dieselmoottorin täydelliseen puhdistamiseen suosittelemme kahden tuotteen käyttämistä 
yhdessä: 
Diesel Clean 3: Puhdistaa polttoainejärjestelmän eli moottorin ”märän” puolen. 
Diesel EGR 3 (aerosoli – W23379): Puhdistaa imusarjan ja imuventtiilit eli moottorin ”kuivan” 
puolen. 
 
Turboahtimen täydelliseen puhdistamiseen suosittelemme kahden tuotteen käyttämistä 
yhdessä: 
Diesel Clean 3: Puhdistaa moottorin polttoainejärjestelmän. 
Turbo Cleaner (aerosoli – W28679): Puhdistaa ja avaa likaisen turboahtimen purkamisen 
yhteydessä tai ilman purkamista. 
 
 
 
 
 

 

 

Ohjeet 

Pakkaus 

Huom. 
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