Motorspoeling EOF
Nulon motorolie Flush (EOF) is geformuleerd om
schadelijke
slib,
vuil,
vernis
en
andere
verontreinigingen op te lossen en te verwijderen die
zich in het smeersysteem tussen de olieverversing
intervallen van een motor ophopen.
Hoewel moderne motoren milieuvriendelijker zijn,
worden alle verontreinigende stoffen van de
verbranding in de motor die vroeger vrijkwamen in
de atmosfeer, nu hergebruikt in de motor. Bijgevolg,
smeerolie heeft een nog veel moeilijker taak in het
schoonmaken en het opvangen van deze extra
verontreinigingen.
Wanneer toegevoegd aan de carterolie voorafgaand
aan elke olie en filter wissel, helpt Nulon EOF sterk in
het verwijderen van de voor de motor potentieel
schadelijke stoffen. Nulon EOF helpt ook gratis bij het
zuiver maken van kleverige afsluiters en hydraulische
klepstoters. Thermisch rendement van de motor word
ook verbeterd door de motor te bevrijden van
isolerend opgebouwd slib. EOF biedt een zuiverdere
omgeving voor verse olie, zodat de detergent en
antioxidant additieven in de nieuwe olie niet zo snel
worden uitgeput.

Voordelen:
• Helpt vrijmaken van kleverige klepstoters
• Verlengt de levensduur van de motor
• Houdt olie zeef & pick-up schoon
• Reinigt en verwijdert slib, vuil & vernis
• Biedt een zuiverder milieu voor nieuwe olie
• Houdt nieuwe olie langer zuiver
• Geschikt voor minerale en synthetische oliën

Functies:
• Nulon EOF is zeer eenvoudig te gebruiken en
verbetert het milieu waarin smeerolie werkt.
• Geschikt voor benzine, diesel, LPG, oude of nieuwe
motoren
• Veilig om te gebruiken in oudere motoren
• Compatibel
met
oliekeerringen
en
alle
motoronderdelen
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Gebruiksaanwijzing:
Voorafgaand aan olieverversing, toevoegen aan
de oude motorolie in de carter (tot 6 liter) en laat
de motor stationair draaien gedurende 10-15
minuten. Stop de motor en laat de olie af terwijl
ze nog warm is. Plaats een nieuwe oliefilter en
nieuwe olie. Gebruik EOF bij elke oliewissel om
te voorkomen dat slib zal opbouwen.

Let op:
Om mogelijke motorschade te voorkomen,
vereisen zwaar vervuilde motoren professionele
schoonmaak.
Dosering:
Toevoegen van een 300 ml fles Nulon EOF voor
elke 6 liter motorolie of een deel daarvan.
even A

Veiligheidvoorschriften:
Vermijd contact met ogen of huid. NIET
INSLIKKEN. Buiten bereik houden van kinderen.
Brandbaar.
Verwijderd
houden
van
warmtebronnen of vlam. Damp niet inademen.
Handen grondig wassen na gebruik. Niet
gebruiken als verpakking voor voedsel.
Eerste hulp:
Voor advies, contact opnemen met het Antigif
Centrum (telefoon 070 24 52 45) of
www.poisoncentre.be of een arts (tegelijk).
Bij inslikken niet laten het braken.
Indien in de ogen, oogleden uit elkaar houden en
voortdurend het oog zuiver maken met stromend
water. In geval van contact met de huid, spoel
met stromend water.
Verpakking:
Art nr.EOF 23055
300 ml fles (6 per karton).

www.nuloneurope.com
nulonbnl@skynet.be

