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Ammattilaistuotteet

Fuel Stabilizer
Erityinen säilytysaine

Tuotetiedot

Wynn's Fuel Stabilizer on bensiini- ja
nestekaasumoottoreille tarkoitettu lisäaine, joka säilyttää
polttoaineen ominaisuudet, kun moottoria ei käytetä
pitkään aikaan tai kun polttoainetta täytyy säilyttää
tankissa pitkään.

Ominaisuudet
 Ehkäisee bensiinin laadun heikkenemistä ja mahdollistaa moottorin käynnistyksen
pitkien käyttötaukojen jälkeen.
 Säilöö ja stabiloi polttoainetta.
 Suojaa polttoainejärjestelmää ruosteelta ja korroosiolta.
 Ehkäisee epäpuhtauksien kertymistä polttoainesäiliöön ja -suodattimeen.
 Muodostaa suojaavan ja voitelevan kerroksen venttiileille ja niiden istukoille.
Käyttö
 Kaikille kaksi- ja nelitahtisille bensiini-, hybridi- ja nestekaasumoottoreille. Suositellaan
autojen moottoreille, skoottereille, moottoripyörille, veneille, perämoottoreille,
vesijeteille, generaattoreille, pumpuille sekä tuotantolaitos-, maatalous- ja
pelastuslaitteille jne.
 Suositellaan erityisesti klassikkoautoille.
Tekniset tiedot
Olomuoto
: punainen neste
Tiheys 20 °C:ssa : 0,829 kg/dm³
Leimahduspiste : 62 °C
Ohjeet
 Yksi pullollinen (250 ml) riittää 250 bensiinilitralle.
 Lisää 5 ml tuotetta 5 bensiinilitraan (sopii kaikille lyijyttömille bensiinilaaduille ja
biopolttoaineille E10-seossuhteeseen asti).
 Suojaa polttoainetta jopa 12 kuukauden käyttötauon ajan.
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Tässä esiteltyjen tuotteiden ominaisuuksia ja käyttöä koskevat tiedot esitetään totuudenmukaisesti, ja ne perustuvat tutkimustyöhömme ja käytännön
kokemuksiimme. Käyttömahdollisuuksien monimuotoisuuden vuoksi tässä ei ole mahdollista mainita kaikkia yksityiskohtia, emmekä kanna tästä
mahdollisesti aiheutuvia vastuita tai velvoitteita. Kun teknisen kehityksen myötä julkaistaan uusi versio, edellä esitetyt tiedot eivät ole enää voimassa.
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Parhaiden tulosten saavuttamiseksi lisää Wynn’s Fuel Stabilizeria ja anna moottorin
käydä joutokäynnillä 10 minuutin ajan ennen käyttötauon aloittamista.
Pakkaus


Tuotetiedot

Tuotenumero 23912 – 12 x 250 ml – EN/FR/IT
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