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EEOOFF  --  MMoottoorr  OOlliiee  FFlluusshh  
 

Nulon EOF is ontwikkeld voor het 
oplossen en verwijderen van 
schadelijke aanslag, vuil en andere 
verontreinigingen die zich ophopen 
in het smeersysteem van de motor 
gedurende normaal gebruik.  

 
Doordat moderne motoren 
zuiverder en milieuvriendelijker zijn, 
blijft veel van de verontreiniging die 

vroeger vrij kwam in de atmosfeer nu rond circuleren 
in de motor. Hierdoor, hebben smerende oliën een 
veel moeilijkere taak in reiniging en opvangen van 
deze verontreiniging. 
 
Toegevoegd aan de olie, voordat een olie en filter 
wissel wordt uitgevoerd helpt Nulon EOF enorm in het 
verwijderen van de eventuele schadelijke 
bestanddelen in de motor. Nulon EOF bevrijdt ook 
kleverige kleppen en hydraulische klepstoters van hun 
verontreiniging. Het thermisch nuttig effect van de 
motor is ook verbeterd met het verwijderen van de 
isolerende aanslag die in jaren is opgebouwd in de 
motor. EOF zorgt voor een zuiverdere werkomgeving 
voor de verse olie, zo dat de detergenten en 
antioxidatie additieven in de nieuwe olie niet zo snel 
uitgewerkt zijn. 
 
Voordelen: 
 Reinigt alle gesmeerde onderdelen 
 Verminderd bezinksel, aanslag, vernis en vuil 

verontreinigingen 
 Bevrijd kleverige kleppen en hydraulische 

klepstoters van aanslag 
 Verbeterd motorrendement 
 Verlengd de onderhoudsbeurt van nieuwe olie 
 Verminderd de mogelijkheid van geblokkeerde 

oliekanalen, dus verminderd de mogelijkheid van 
vastlopen 

 
Kenmerken: 
 Nulon EOF is extreem eenvoudig te gebruiken en 

verbetert de omgeving waarin de smeerolie werkt. 
EOF is geschikt voor gebruik met alle synthetische 
en minerale oliën. 

 Geschikt voor benzine, LPG en diesel motoren 
 Veilig te gebruiken in oudere motoren 
 Beschadigd geen oliekeringen of pakkingen 
 
Gebruiksaanwijzing: 
 
Voeg toe aan de motorolie juist voor een oliewissel. 
Laat de motor warm draaien gedurende 10 minuten. 
Stop de motor en tap de nog warme motorolie met 
EOF af. Voeg nieuwe olie toe en plaats een nieuwe 
filter. 
 
Dosering: 
Voeg een 300 ml flacon Nulon EOF toe aan elke 5 liter 
(1.32 US gals) of een deel van de motorolie. 

 
Waarschuwing:  
Buiten bereik van kinderen bewaren. Voorkom 
contact met huid en ogen. Voorkom contact met de 
gebruikte olie. 

 
Eerste Hulp: 
Bij vergiftiging: raadpleeg een doktor.  
Indien ingeslikt, NIET laten braken. Een glas water 
laten drinken. 

 
Verpakking: 
300 ml flacon (12 flacons per doos) 
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