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 Diesel Particulate Filter Regenerator 

Produto para desobstruir filtros de partículas diesel entupidos e reduzir as emissões 

de fuligem 
 

Descrição: 

 

Wynn’s Diesel Particulate Filter Regenerator limpa e regenera filtros bloqueados por partículas 

de diesel sem necessidade de desmontagem de componentes. Atua como um catalisador para 

otimizar a combustão e reduzir os depósitos de fuligem. Reduz a temperatura de combustão de 

modo que as partículas de fuligem queimem rapidamente.  

 

Wynn’s Diesel Particulate Filter Regenerator restaura o desempenho do motor. Evita os custos 

de manutenção frequentes causados pela regeneração manual dos filtros de partículas 

entupidos. Pode ser usado em combinação com os sistemas de regeneração. Resultado ultra-

rápido! Alguns fabricantes de veículos equipam um pequeno tanque com um recipiente que 

contém um aditivo que é adicionado automaticamente ao combustível para limpar o filtro de 

fuligem. Wynn’s DPF Regenerador quando adicionado no tanque de combustível não causa 

problemas para o sistema de regeneração embutido, pelo contrário, reforçará a regeneração 

do filtro. 

 

 

Principais vantagens: 

 

 PARA MOTORES DIESEL COMERCIAIS COM TODOS OS TIPOS DE FILTRO DE PARTÍCULAS 

DIESEL. 

 PARA DIESEL E BIODIESEL ATÉ B-30. 

 APENAS ADICIONAR AO TANQUE DE COMBUSTÍVEL!  

 

Modo de uso: 

 

Para adicionar um recipiente de 500 ml para um mínimo de 40 litros de gasóleo. Use a cada 

três preenchimento tanque ou 3000 km. Caso percorra distâncias curtas (menos de 1 km 

ou condução que envolve constantemente parar e andar), recomendamos que você 

faça uma distância mais longa contínua (de preferência mais de 10 km) para completar 

a regeneração. 

 

Dados Típicos: 

 

 

Aparência: Líquido, Límpido  

Cor Amarelo Claro 

Ponto de Fulgor 75°C 


