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EENNVVIIRROOPPUURRGGEE
Equipamento para limpeza de sistema de injeção automotivos.

Descrição:

Wynn’s Enviropurge é um equipamento para limpeza rápida de sistemas de injeção de
combustível de veículos movidos a gasolina, etanol ou GNV.

Wynn’s Enviropurge elimina a carbonização das válvulas de admissão e limpa bicos
injetores, restaurando a potência e o desempenho do veículo. Devido a excelente
limpeza, previne falhas e reduz as emissões de poluentes.

Wynn’s Enviropurge limpa a câmara de combustão, o que previne a pré ignição e a
detonação, problemas estes que causam danos aos pistões e outros componentes.

Wynn’s Enviropurge é de fácil aplicação, não necessita de desmontagem de partes do
motor para ser utilizado. Proporciona uma limpeza rápida em todo o sistema, limpeza de
até 30 minutos.

Principais vantagens:

 LIMPEZA RÁPIDA DE 20-30 MINUTOS.
 RESTAURA A POTÊNCIA E O DESEMPENHO DO VEÍCULO.
 LIMPA TODO O SISTEMA DE INJEÇÃO.
 REDUZ AS EMISSÕES DE GASES POLUENTES.

BBOOLLEETTIIMM TTÉÉCCNNIICCOO
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