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Nulon E20 Prestatie Motor 
Behandeling is op speciale wijze 
geformuleerd voor gebruik in alle 
viertakt benzine roterende, diesel 
en LP Gas motoren die in goede 
mechanische staat zijn. Nulon E20 is 
ook aanbevolen voor gebruik in alle 
opgefokte, competitie en 
turbomotoren. Nulon E20 is een 
speciaal mengsel van 

hoogwaardidraagoliën, Polythetrafluorethyleen (PTFE) 
en andere prestatie, antiwrijving, antislijtage en 
anticorrosie additieven. 
 
Toegevoegd aan minerale of synthetische motorolie 
reinigt Nulon E20 alle wrijvingsoppervlakken, 
verwijdert carbon, vernis en bezinksel, verspreidt ze in 
de olie waarna ze opgevangen worden in de oliefilter. 
 
Nulon E20 bevat PTFE deeltjes verschillend in grootte, 
van submicron tot verschillende microns. De 
submicron deeltjes zullen de wrijvingsoppervlakken 
van de motor na enige tijd verzadigen. De grote 
deeltjes blijven circuleren met de motorolie en zorgen 
voor een extreem lage wrijving barrière tussen slijtage 
oppervlakken Voor het in stand houden van de 
verzadigde blijvende PTFE coating op alle 
wrijvingsoppervlakken is het belangrijk de motor bij 
elke oliewissel te behandelen met E20. Terwijl E20 
zorgt voor de optimale motor bescherming, is dit op 
lange duur niet zo kostenbesparend als Nulon E30, 
echter, als een motor onder harde omstandigheden 
moet werken kan Nulon E20 niet overtroffen worden 
in het bieden van bescherming. 
 
Voordelen: 
 Verminderde wrijving en slijtage 

 Verminderd geluid van de klepstoters  
 Verminderde opstart schade 
 Rustiger, zachtere motor 
 Verminderde onderhoud kosten 
 Verhoogd vermogen 
 Beschermd turbo lagers 
 Behoud van prestatie en zuinigheid 
 
Gebruiksaanwijzing: 
 Breng motor op normale bedrijfstemperatuur. 

Schud de flacon. 
 Stop de motor en voeg Nulon E20 toe aan het 

oliecarter (motorolie).  
 Herstart de motor en laat tenminste 15 minuten 

draaien. Het is beter te rijden met het voertuig dan 
stationair te laten draaien.  

 Gebruik Nulon E20 bij elke oliewissel. 
 

Motorfietsen: 
Door de unieke formulering van Nulon E20 is het 
absoluut veilig te gebruiken in 4 takt motorfietsen 
uitgerust met een natte koppeling. 
 
Verhouding: 
 Alle benzine (gasoline), diesel, roterende en LP 

gas motoren – voeg 1 flacon toe 
 Vrachtwagen motoren – Voeg 1 flacon toe per 6 

liters (6 quarts) olie capaciteit 
 Motorfiets motoren – Voeg 50ml toe (1.7 US fl 

oz) per liter (quart) olie inhoud. 
 
Verpakking: 
300 ml (10.14 US fl oz.) flacon 
 (12 flacons per karton) 
 

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