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EEmmiissssiioonn CCoonnttrrooll
Produto limpeza de sistema de injeção de veículos movidos a Diesel.

Descrição:

Wynn’s Emission Control foi desenvolvido excepcionalmente para reduzir e otimizar os níveis
de emissões de escapamento em motores a Diesel. Reduz a fumaça negra e a fuligem.
Promove excelente limpeza em todo sistema de combustível de motores movidos a diesel.

Wynn’s Emission Control possui agentes químicos responsáveis pela remoção de depósitos que
se acumulam em injetores, restaurando a eficiência na injeção e melhorando a queima do
combustível. Melhora a queima do combustível aumentando a economia de combustível
e proporcionando melhor desempenho do veículo. Lubrifica bombas e injetores.

Wynn’s Emission Control auxilia na separação da água no tanque, prevenindo seus
efeitos negativos e mantém a estabilidade do combustível

Principais vantagens:

 REDUZ A EMISSÃO DE FUMAÇA NO ESCAPAMENTO.
 RESTAURA A POTÊNCIA DO VEÍCULO.
 PROTEGE CONTRA A CORROSÃO E A OXIDAÇÃO.
 PREVINE FORMAÇÃO DE BORRAS E VERNIZES.

Modo de uso:

Adicione um frasco de Wynn’s Emission Control:

220ml: para 50 litros de qualquer tipo de diesel em todo abastecimento.
325ml: para 80 litros de qualquer tipo de diesel em todo abastecimento.

Dados Típicos:

Aparência: Líquido, Límpido
Cor Âmbar Claro
Ponto de Fulgor > 35°C
Densidade 0,860 g/ml
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