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EE1100  --  OOuuddeerree  MMoottoorr  BBeehhaannddeelliinngg  mmeett  PPTTFFEE  
 

Nulon E10 is speciaal geformuleerd 
voor gebruik in alle 4-takt benzine, 
*diesel, rotatie en LPG motoren die 
duidelijk verschijnselen vertonen van 
slijtage zoals roken, geluid van lagers 
of kleppen, compressieverlies, 
zuiger-pen geluid en slecht presteren 
door algemene mechanische slijtage. 
 
Nulon E10 bevat PTFE en andere 
prestatie additieven om wrijving te 

verminderen, wat op zijn beurt het slijtageproces in 
een motor aanzienlijk vertraagt. Het is belangrijk om 
te realiseren dat hoe meer slijtage een motor heeft, 
hoe sneller de  slijtage verloopt. 
 
Polythetrafluorethyleen (PTFE), het voornaamste 
ingrediënt in Nulon E10, is een solide materiaal dat de 
laagste wrijvingscoëfficiënt heeft die ooit door de 
wetenschap is onderzocht. Nulon E10 bevat minuscule 
PTFE deeltjes die een ronde vorm hebben. Deze kleine 
deeltjes circuleren met de motorolie mee en werken 
als dunne plastic fluorpolymeer kogellagertjes tussen 
de wrijvingsoppervlakken. 
 
Voordelen: 
 Verminderde slijtage 
 Verminderde uitlaatgassen 
 Langere levensduur motor 
 Verhoogde compressie 
 Verhoogd vermogen 
 Lager brandstofverbruik 
 Rustigere, soepeler draaiende motor  

 
Gebruiksaanwijzing: 
 Breng de motor op normale bedrijfstemperatuur. 

De flacon schudden. 
 Stop de motor en voeg Nulon E10 toe aan de 

motorolie. 
 Start de motor en laat deze voor tenminste 15 

minuten draaien. Het is beter om te gaan rijden 
met het voertuig in plaats van het stationair te 
laten draaien.  

 Gebruik Nulon E10 bij elke oliewissel. 
 
Motorfietsen: 
Door de unieke formulering van Nulon E10 is het 
absoluut veilig om te gebruiken in 4-takt motorfietsen 
met natte koppeling. 
 
Dosering:  
 Alle benzine, diesel, rotatie en LPG auto motoren –

1 flacon toevoegen. 
 Vrachtwagen motoren – Voeg 1 flacon per 6 liters 

motor inhoud toe. 
 Motorfiets motoren – Voeg 50 ml (1.7 US fl oz) per 

liter motorinhoud toe 
 
Verpakking: 
300 ml (10.14 US fl oz.) flacon  
(12 flacons per doos) 
 

* In grote diesel motoren is het economischer Nulon 
HP Diesel Motor Behandeling te gebruiken. 
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