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Ammattilaistuotteet

Petrol EGR 3
Ilmanottoaukon, imuventtiilien,
ilmamäärämittarin, EGR-venttiilin ja
turboahtimen puhdistusaerosoli

Tuotetiedot

Wynn’s Petrol EGR 3 on aerosolituote, joka on kehitetty
kaikkien bensiinimoottoreiden ilmanottojärjestelmien
puhdistamiseen.

Ominaisuudet
 Puhdistaa ilmanottojärjestelmän, ilmamäärämittarin, imuventtiilit, turboahtimen ja
EGR-järjestelmän välittömästi ja perusteellisesti.
 Tehosuuttimen voimakas suihke helpottaa puhdistamista.
 Liuottaa hartsin, lakan, tervan ja karstan.
 Helppokäyttöinen: puhdistaminen kestää vain 5 minuuttia ilman osien purkamista.
 Palauttaa tai säilyttää moottorin suorituskyvyn.
 Tekee joutokäynnistä tasaisen ja vakaan.
 Poistaa ja ehkäisee käynnistysongelmia.
 Parantaa kiihdytysominaisuuksia.
 Ei vahingoita katalysaattoreita.
Käyttö
 Suositellaan käytettäväksi jokaisella huoltokerralla bensiinimoottoreiden imusarjojen,
imuventtiilien, ilmamäärämittareiden, turboahtimien sekä EGR-järjestelmien
puhtauden ylläpitämiseksi.
Tekniset tiedot
Olomuoto
Tiheys 15 °C:ssa
Leimahduspiste
Ponnekaasu

: kirkas neste
: n. 0,7381 kg/dm³
: <21 °C
: propaani
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Ohjeet

Tuotetiedot

A. Imusarjan, ilmamäärämittarin ja imuventtiilien puhdistaminen
 Lämmitä moottori. Poista ilmansuodatin.
 Nosta moottorin kierrosluku 2 000 kierrokseen minuutissa.
 Ruiskuta 200 ml tuotetta lyhyinä jaksoina imusarjaan.
 Kierrosluku laskee ruiskutuksen aikana. Anna kierrosluvun nousta lähtötasolle ennen
jatkamista.
 Paina tarvittaessa kaasua, jotta moottori ei sammu.
 Anna moottorin käydä joutokäynnillä muutaman minuutin ajan ja paina välillä kaasua,
mutta älä ylitä 3 000 rpm:n kierroslukua.
 Anna moottorin käydä vähintään minuutin ajan ennen viimeistä kiihdytystä.
 Sammuta moottori. Asenna suodatin takaisin paikalleen.
B. EGR-venttiilin puhdistaminen
 Mikäli venttiili sijaitsee lähellä ilmansuodattimen
koteloa, käytä menetelmää A.
 Mikäli venttiili sijaitsee kauempana, tarkista voidaanko
venttiilin läheltä irrottaa letku tai putki. Ruiskuta
tuotetta tähän aukkoon kohti EGR-venttiilin asemaa.
 Mikäli venttiili sijaitsee kaukana tästä kohdasta eikä
tuotetta ole mahdollista ruiskuttaa lähempänä
venttiiliä, käytä jatkoputkea (katso kuva).
 Toimi tämän jälkeen menetelmän A mukaisesti.
C. EGR-venttiilin puhdistaminen – helppo pääsy
 Mikäli EGR-venttiilin koteloon pääsee helposti käsiksi ja EGR on helppo purkaa.
 Pura EGR-venttiili.
 Ruiskuta tuotetta suoraan venttiilille, kotelolle ja muille komponenteille kunnes ne
kaikki ovat täysin märkiä.
 Anna tuotteen vaikuttaa muutaman minuutin ajan.
 Ruiskuta tuotetta uudelleen kaikille osille kunnes kaikki lika on poissa.
 Lian poistamisessa voi käyttää apuna kangasta tai talouspaperia.
 Kuivaa osat paineilmalla, kankaalla tai talouspaperilla.
 Moottorin ei tarvitse käydä käsittelyn aikana.
 Tällä menetelmällä puhdistuu ainoastaan venttiili. Ilmaletkut voidaan puhdistaa vain
menetelmien A ja B ohjeiden mukaisesti.
Pakkaus
Tuotenumero 29879 – 12 x 200 ml – EN/FR/NL/DE/IT/RU/EL/ES
Varoitus
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Älä ruiskuta maalatuille pinnoille. Tuotteen joutuessa maalatulle pinnalle huuhtele vedellä
vaurioiden ehkäisemiseksi.
Huom.
Bensiinimoottorin täydelliseen puhdistamiseen suosittelemme kahden tuotteen käyttämistä
yhdessä:

MOOTTORIN
”MÄRKÄ” OSA

+

MOOTTORIN
”KUIVA” OSA

Tuotetiedot

Petrol Clean 3

(Neste ‒ W297xx)
• Puhdistaa ruiskutussuuttimet
ja venttiilit.
• Vähentää
epäpuhtauksia
polttokammiossa.
• Palauttaa
moottorin
suorituskyvyn.

TAI

Petrol EGR 3

+

Petrol Power 3

(Neste – W293xx)
• Parantaa palamista,
moottorin tehoa ja vääntöä.
• Vähentää sisäistä kitkaa ja
polttoaineenkulutusta.
• Suojaa moottoria E10polttoainetta käytettäessä.
• Vähentää CO- ja HC-päästöjä.

(Aerosoli – W29879)
• Puhdistaa
välittömästi
ja
tehokkaasti:
• Ilmanottojärjestelmän
• Ilmamäärämittarin
• Imuventtiilit
• EGR-venttiilin
• Turboahtimen
• Palauttaa ihanteellisen ilman ja
polttoaineen seossuhteen.
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