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Gama Profissional

GDI Efficiency Restorer

Especificações do Produto

Todos os Tipos de Motores s Gasolina
Wynn’s GDI Efficiency Restorer fornece remoção rápida e
completa de depósitos e carbono de dentro dos injetores e
da câmara de combustão em apenas um tanque. Reduz o
risco de pré-ignição em baixa velocidade ou LSPI (préignição em baixa velocidade). Protege contra os efeitos
nocivos das biogásolinas até E85 por até 10.000 km.
Propriedades
✓ A formulação de alta concentração em PEA limpa rapidamente os depósitos de
contaminação interna e externa dos injetores
✓ Testado em laboratórios independentes: restaura a eficiência dos injetores em 98,3%
em apenas um tanque
✓ Lubrifica injetores e sistema de injeção
✓ Remove depósitos de carbono da câmara de combustão
✓ Reduz o risco de danos ao motor causados pela pré-ignição a baixa temperatura ou
LSPI (Low Speed Pre-Ignition)
✓ Mantém a limpeza de EGR, Turbo, CAT e GPF
✓ Restaura o desempenho do motor e a economia de combustível
✓ Protege contra a corrosão causada por biogásolinas E10 / E85 por até 10.000 km
Aplicações
✓ Recomendado para todos os tipos de motores a gasolina GDI, incluindo gasolina
híbrida
✓ Adequado para todos os tipos de motores a gasolina
✓ Para gasolina e biogás até E85
✓ Recipiente compatível com tanques de combustível sem tampa “capless system”
Modo de emprego
✓ Adicione uma garrafa de 500 ml ao tanque de combustível
✓ Uma garrafa trata até 60 litros de gasolina
Manutenção
✓ Adicione uma garrafa ao tanque de combustível a cada verificação e repita a cada
10.000 km ou mais, se necessário
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Packaging
Ref. 18513 (W37593)- 12x500ml – EN/ES/PT/RU/EL

Especificações do Produto

Tratamento Ideal
Para obter os melhores resultados de limpeza do sistema de combustível GDI, recomendamos o
uso de 2 produtos juntos. O GDI Efficiency Restorer limpa os injetores e a câmara de combustão,
ou seja, a "parte húmida" do sistema de combustível. O Direct Injection Valve Cleaner (Aerosol Ref. 18673 (W28879)) limpa as válvulas de admissão e admissão de ar, a "parte seca" do motor.
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