ENJEKTÖR TEMİZLEYİCİ
ÜRÜN TANIMI
Wynn’s Enjektör Temizleyici, yakıt içinde bulunan suyun olumsuz etkilerini bertaraf etmek üzere geliştirilmiş benzinli ve
dizel motorlu araçlar için yakıt katkısıdır.

ÖZELLİKLERİ


Yakıt deposu ve yakıt sisteminde yoğunlaşan suyu emer ve nötralize eder; böylece yanma işlemi ile
sistemden uzaklaştırılmasını sağlar.



Yakıt sistemini pas ve korozyona karşı korur.



Enjektörlerdeki yapışmayı önler.



Benzinli ve dizel motorların enjektörlerini temizler.



Karbüratör ve yakıt filtresindeki buzlanmayı önler.



Katalitik konvertöre zarar vermez.

KULLANIM YERİ


Tüm benzinli ve dizel motorlu araçlarda kullanımı uygundur.

KULLANIM ŞEKLİ


Her 10000 km’de veya 6 ayda bir, 1 şişe (325 ml) Wynn’s Enjektör Temizleyici yakıt deposu doldurulmadan
ilave edilmelidir.



Kışın, nemli havada, aşırı sıcak havada ve depoda su olduğu zaman her 5000 km’de bu işlem yapılmalıdır.
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TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Görünüş

: renksiz sıvı

Yoğunluk @ 20C

: 0,805 g/ml

Refraktif İndeks @ 20°C

: 1,433

Parlama Noktası

: 20°C

SAĞLIK GÜVENLİK ÖNERİLERİ
Kullanılmış atık ürünler, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir.
Kullanılmış yağlara uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven
kullanılmalıdır. Kullanılmış ürün cilt ile temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Ciltle temas
durumunda tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır. Daha fazla bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na
(MSDS) başvurulmalıdır.

Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler
dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada
kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz.
Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının
sorumluluğundadır. Opet Fuchs Madeni Yağ San. ve Tic. A.Ş, ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından
kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.
Bu Teknik Bilgi Formu basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun içeriğindeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin
değiştirilme hakkı saklıdır.
Daha fazla bilgi için Opet Fuchs Teknik Servisler Müdürlüğü’ne başvurabilirsiniz.
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