
LWD POWER DIESEL

Descrição do Produto
O LWD Power Diesel limpa e trata o sistema de injeção 
de motores diesel e biodiesel via tanque. É um aditivo 
controlador de depósitos para óleo diesel. Pode ser usado 
em veículos que possuam bomba injetora ou sistema de 
injeção Common Rail. 

Características
• Limpa desde o tanque de combustível até a câmara de 

combustão.
• Não é necessário desmontar o sistema de bicos injetores 

para a limpeza.
• Fácil aplicação.
• Ação especial nos injetores, cabeça pistão, válvulas, etc.
• Usando regularmente e preventivamente dissolve, remove 

e evita a formação de carbonização, resíduos, gomas e 
borras.

• Proporciona economia de combustível.
• Reduz a emissão de gases poluentes.
• Inibe a corrosão neutralizando formações ácidas da água 

no Diesel.
• Restaura a potência e aceleração do motor.
• Auxilia nas partidas a frio.
• Protege todo sistema de alimentação.

Aplicação
• Veículos com motores à diesel.

Restrições de uso
• Não utilizar em motores à gasolina, álcool e 

bicombustível.

Rendimento
• Frasco de 500 ml trata até 500 litros (caso o tanque 

esteja vazio, complete-o).
• Frasco de 200 ml para tratar até 200 litros (caso o 

tanque esteja vazio, complete-o).

Modo de usar
• Adicione 1 frasco do LWD Power Diesel ao tanque de 

combustível.
• Este deverá estar aproximadamente abastecido com no 

mínimo 50% da capacidade total.
• Ligue o motor e deixe-o funcionando por + ou – 10 

minutos, sendo acelerado com maior potência de tempos 
em tempos, se possível circule com o veículo puxando 

PRODUTOS ASSOCIADOS

PRINCIPAIS VANTAGENS

• Limpa desde o tanque até a 
câmara de combustão.

•  Não é necessário desmontar.
•  Ação especial nos injetores, 

cabeça do pistão e válvulas.
•  Proporciona economia de 

combustível.
•  Reduz a emissão de gases 

poluentes.
•  Restaura a potência e aceleração 

do motor.

• Flushing Wurth.
• Bujão de Cárter.
• Filtro de óleo.
• Chave saca filtro.

12.02.0210



Qtde. 
embalagem Conteúdo Código

01 unidade
200 ml 0893 182 200

500 ml 3890 182

bem as trocas de marchas para potencializar e melhorar 
a ação do produto em todo o sistema de alimentação de 
combustível.

• Recomendado a cada 20.000 km. Se necessário, troque 
o filtro de combustível após a aplicação.

Informações de segurança, limpeza e manuseio 
do produto
• Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem. 
• Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do 
produto.
• Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
• Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato 

com a pele. Não ingerir. 
• Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na 

ficha de segurança do produto através do site www.wurth.
com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de 
validade 
• Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
• Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
• Mantenha fora de alcance de crianças e animais. 
• Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou 

medicamentos, mesmos os destinados a animais.
• Armazene longe de fontes de calor.
• Não armazenar em local úmido e com temperatura 

superior a +50°C.
• Validade: 36 meses a partir da data de fabricação.

LWD POWER DIESEL

Para mais informações, por favor, contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613 1900
www.wurth.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande 
variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a 
sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou 
indiretamente resultantes da aplicação.

Aspecto Líquido vermelho

Viscosidade a 40°C 1,3257 cSt

Ponto de fulgor 39°C

Densidade a 20°C 0,800 g/ml

Solubilidade em água Insolúvel

Dados técnicos
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