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Nulon E30 is de ultieme 
langdurige, motor 
bescherming en 
wrijvingsvermindering voor 
benzine motoren. Nulon E30 
bevat ultrafijne deeltjes PTFE 
(Polythetrafluorethyleen), 
welke de laagste 
wrijvingscoëfficiënt heeft die 
de wetenschap kent.  
 

Deze unieke formulering is een mengsel van 
hoogwaardige draagoliën en andere gepatenteerde 
prestatie additieven. Het eindresultaat is een product 
dat, eenmaal gebruikt, een dunne film met lage 
wrijving, zich vasthecht op alle bewegende delen en 
blijvend is gedurende 80,000 km (50,000miles). 
 
V. Hoe zet dat zich vast? 
A. Wrijving en druk opgewekt onder normale 
bedrijfsomstandigheden zorgen voor een 
mechanische binding van de submicron deeltjes PTFE 
op alle motor wrijvingsoppervlakken. 
 
Nulon E30 is extreem efficiënt en goedkoop in 
vergelijking met de meeste olie additieven die elke 
beurt toegevoegd worden aan de motorolie, waar 
Nulon E30 een eenmalige behandeling is voor elke 
80,000 kilometers (50,000 mijl). Strenge proeven in de 
praktijk hebben de langdurende bescherming van 
Nulon E30 bewezen.  
 
Noot:  De langdurige voordelen zijn alleen 
verkrijgbaar in benzine (gasoline) motoren. 
 
Noot:  Nulon E30 is aanbevolen voor motoren 
met specifiek mechanische klank. 

Voordelen: 
 Blijvend tot 80,000 kilometers (50,000 mijl). 
 Verminderd koudstart schade omdat de PTFE 

coating zorgt voor voldoende smering totdat de 
oliedruk bereikt is. 

 Verlengt levensduur van de motor. 
 Zorgt voor een rustigere, zachtere motor. 
 Lager brandstofverbruik. 
 Verminderde motor temperatuur. 
 Kostenbesparend. 
 

Gebruiksaanwijzing: 
 Wissel motorolie en filter. 
 Breng de motor op normale bedrijfstemperatuur. 
 Schud flacon. 
 Stop de motor en voeg inhoud toe aan het 

oliecarter (motorolie).  
 Herstart de motor en laat draaien of bij voorkeur, 

rijd met het voertuig gedurende 15 minuten. 
 De motorolie niet vervangen gedurende tenminste 

5,000 kilometers (3,000miles). 
Er is geen verdere E30 behandeling vereist voor 
80,000 kilometers (50,000 mijl)  

 
Dosering: 
 Enkel voor benzine auto motoren– voeg 1 flacon toe. 
 Grote motoren (enkel benzine/gasoline) 1 flacon per 

6 liters (6 quarts) olie. 
 LP gas, roterende en competitie motoren dienen 

Nulon E10 of E20 te gebruiken afhankelijk van de 
toestand van de motor. 

 
Verpakking: 
500 ml flacon (6 flacons per karton) 
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