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 Diesel EGR 3 
Spray para limpar a entrada de ar, válvulas de admissão, sensor de fluxo de ar, turbo e o  
sistema EGR 
 

Descrição: 

 

Wynn’s Diesel EGR-3 é um produto em spray para limpar o sistema de admissão de ar de 

todos os veículos movidos a diesel. Efetua uma limpeza imediata e profunda no sistema de 

admissão de ar, o sensor de fluxo de ar, as válvulas de admissão, o turbo e o sistema EGR com 

uma forte pulverização e ação de limpeza. Dissolve gomas, verniz, depósitos de enxofre, 

carbono e cinzas. 

 

Wynn’s Diesel EGR-3 restaura o desempenho do motor. De fácil e rápida aplicação, a limpeza 

completa é finalizada entre 5 a 10 minutos e há uma necessidade mínima para desmontar as 

peças. Restabelece o fluxo de ar para dentro da câmara de combustão. Restabelece a 

potência do motor e o consumo combustível padrão. Elimina e previne os problemas de partidas 

a frio. Melhora as propriedades de aceleração. Diminui as emissões de fumaça. Não afeta os 

catalisadores e os filtros de partícula.  

 

Principais aplicações: 

 

 PARA O COLETOR DE ADMISSÃO, AS VÁLVULAS DE ADMISSÃO, O SENSOR DE FLUXO DE AR, 

A VÁLVULA EGR E O TURBO DE TODOS OS MOTORES DIESEL. 

 SE RECOMENDA TAMBÉM A UTILIZAÇÃO EM CADA REVISÃO PARA MANTER A LIMPEZA. 

 

Modo de uso: 

 

A. Limpeza do coletor de admissão, do sensor de fluxo de ar e das válvulas de admissão. 

 

- Ligar o motor e deixar que atinja temperatura de trabalho; 

- Remover uma mangueira flexível do sistema de admissão, localizada  

entre o turbocompressor/ refrigerador Intercooler e o coletor de admissão; 

- Deixe o motor em marcha lenta. 

- Com o motor ligado pulverizar o produto no coletor de admissão.  

Não borrife diretamente sobre o intercooler. Pulverize intermitentemente  

com intervalos de 1 a 2 segundos. Depois de cada pulverização, aguarde até que o 

motor recupere o giro e mantenha-se forma estável. 

- Durante a pulverização, o número de rotações pode aumentar ou diminuir. A 

detonação do motor diesel pode aumentar. É devido à adição do líquido e a alteração 

na proporção de ar-combustível. 

Obs: Não acelere !! Nem quando o rpm estiver baixo. 
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- Continue até que o produto seja consumido. 

- Deixe o motor em marcha lenta por 10 minutos. 

- Desligue o motor. Monte a mangueira. Ligue o motor e dirija de 5 a 10 km com o carro 

sem sobrecarregar o motor. 

  

B. Limpeza do sistema de entrada de ar antes de turbocompressor e a peça de 

compressão do turbocompressor 

Execute a mesma metodologia anterior (A), mas pulverizar o produto antes do 

turbocompressor. Desmontar o filtro de ar para chegar a esta área. 

 

C. Limpeza preventiva da válvula EGR 

 

 

C1. Se a válvula está perto do ponto de injeção,  

 repita os mesmos passos como A. 

  

 

 

 

   

 

 C2. Se a válvula é afastada do ponto de 

injeção do produto, utilizar um tubo 

transferidor (disponível em opção) para se 

aproximar da válvula, em seguida, executar da 

mesma forma que A. 

 

 

  

 

 

D. Limpeza da válvula EGR muito suja 

- Retire a válvula EGR (box). 

- Pulverize o produto diretamente na válvula, habitáculos e outras partes até que eles 

estejam umectados. 

- Deixar o produtos agir por 10 minutos. 

- Pulverize novamente sobre as peças até que todas as impurezas sejam removidas. 

- Pode-se utilizar um pano ou lenço de papel para remover a sujeira. 

- Pode-se utilizar ar comprimido para secagem mais rápida. 

  

Método A, B e C 

Cada manutenção (15.000-20.000 quilômetros) 

  

Método D 

Para o primeiro tratamento inicial de um carro com alta quilometragem. 

 

Atenção: 

 

Sem ultrapassar 1.500 rpms durante o tratamento. Não pulverizar sobre superfícies pintadas. 

Se o produto for derramado, remova-a imediatamente com água para evitar danos. Siga 

as instruções cuidadosamente. 
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Nota: 
Para uma limpeza perfeita do motor diesel se recomenda a utilizar 2 produtos: 

 

Partida “Molhada” do Motor + Partida “Seca” do Motor 

Wynn’s Diesel Clean 3 
• Limpa injetores. 

• Mantém válvulas EGR e Turbo limpo. 

• Reduz a formação de depósitos na 

câmara de combustão. 

• Pode ser usado em biodiesel até B30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

Diesel EGR 3 

 

• Limpeza imediata e forte de: 

• Sistema de admissão de ar. 

• Sensor de fluxo de ar 

• Válvulas de admissão 

• Válvulas EGR 

• Turbocompressores 

• Dissolve gomas, vernizes e 

depósitos. 

ou 

Wynn’s DPF 

• Nanotecnologia cério reduz as 

emissões de fuligem ativamente ao 

reduzir a temperatura de combustão 

das partículas. 

• Reduzir as emissões de escape. 

• Melhora a combustão, o 

desempenho do motor, torque e 

economia de combustível. 

• Pode ser usado em biodiesel até B30. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Típicos: 

 

 

Aparência: Líquido, Límpido  

Cor Amarelo Claro 

Ponto de Fulgor 75°C 


