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WYNN’S FUEL BIOCIDE 
 

Tratamento curativo e preventivo contra a formação de microrganismos 
em combustível diesel. 
 
 
 
 

Propriedades 

✓ Elimina bactérias, bolores e fungos. 

✓ Evita a proliferação de micróbios. 

✓ É solúvel em hidrocarbonetos e água residual. 

✓ Não afeta a qualidade do combustível é completamente combustível. 

✓ Neutraliza os ácidos que os microrganismos podem formar. 

✓ Impede o entupimento do filtro. 

✓ Embalagem prática com um dosador na ponta. 

Aplicações 

✓ Para desinfetar tanques de combustível (25-500 litros) de caminhões, navios, veículos 
e motores estacionários. 

✓ Recomendado para motores a diesel e gasolina. 
✓ Para evitar a contaminação microbiana em todos os tanques, tubos de abastecimento 

e filtros. 
 

 

Modo de Uso 

Adicionar o produto antes do enchimento. 

1. Tratamento curativo (para a desinfecção de tanques de combustível contaminados)  

Um frasco de 250 ml trata até 250 litros de combustível Diesel.  

Funcione o veículo por pelo menos 3 dias. É recomendado filtrar o combustível para 

remover os depósitos de microrganismos destruídos. 

 

2. Tratamento preventivo (para prevenir o crescimento bacteriano em tanques de 

combustível)  

Um frasco de 250 ml trata até 500 litros de combustível Diesel.  

 

A frequência de tratamento depende das condições de armazenamento: condições de tempo, 

temperatura e ambiente húmido. (As temperaturas de combustível 20 a 40 ° C, condições 

atmosféricas desfavoráveis e a presença de água acelera a proliferação).  

 

Em condições desfavoráveis (clima, calor, oxigênio): adicionar a cada abastecimento.                
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Dados Típicos 

Aparência Líquido, límpido 

Cor Âmbar 

Ponto de Fulgor 60°C 

Densidade 0,857 g/ml 

 

Informações adicionais 

Efeito microbiológico 

Os testes foram realizados da seguinte contaminação microbiana. Eles foram eliminados pelo 

BIOCIDA da Wynn’s: 

 

Alcalignes 

Enterobacter cloacae 

Escherichia coli 

Proteus vulgaris 

Pseudomonas aeruginosa 

Pseudomonas fluorescens 

Pseudomonas putida 

Staphylococcus aureus 

Cândida albicans 

Rhodutorula 

Saccharomyces Cerevisiae 

Aspergillus niger 

Fusaria 

Funiculosum Penicillium 

Desulfovibrio desulfuricans 


