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Nulon motor lek stop (ESL) is een resultaat van de 
meest geavanceerde technologie die beschikbaar zijn in 
de controle van olielekken bij een motor als gevolg van 
het falen van oliekeerringen, met name die van het type 
elastomeer. In de meeste motoren  gebruikt men dit 
materiaal als de basis van oliekeerringen. Sommige 
oliekeerringen zijn moeilijk te vervangen en in veel 
gevallen moet de motor uitgebouwd worden, wat op zijn 
minst aanzienlijke arbeidskosten tot gevolg heeft om 
deze te vervangen. 
ESL bevordert ook effectief betere afdichting van de  
klepsteel hoedjes. ESL is veilig te gebruiken in alle 
benzine, diesel en LPG motoren. 
Door veroudering en warmte worden oliekeerringen hard 
en verliezen ze hun elasticiteit. Speciale additieven in 
ESL reageren met het materiaal dat hierdoor verjongd 
word en zijn elasticiteit herwint zodanig dat het zijn 
werking herneemt en terug afdicht. 
Nulon motor stop lek vermindert vervelende olielekken 
bij alle benzine, diesel en LPG motoren. Gebruik dit 
product als uw auto een van de volgende symptomen 
vertoont: verlies of  lekken van olie, blauwe rookuitstoot 
bij het starten, optrekken na een periode van stationair 
draaien aan verkeerslichten, of bij terugschakelen en 
bergafwaarts vertragen. 
Zo ver wij weten, is er geen enkel ander product 
beschikbaar dat zo effectief olielekkages oplost als ESL. 
Nulon ESL kan veilig gebruikt worden in alle 
bovenliggende nokkenas en multiklep motoren. In 
tegenstelling tot veel andere lek stop en stop-rook 
producten. Nulon ESL is geen verdikkingsmiddel voor 
olie. Het kan veilig gebruikt worden in motoren die een 
lage viscositeit olie vereisen bijvoorbeeld SAE 5W-30. 
 

Voordelen: 
• Vermindert olielekken 
• Verjongt verharde of gekrompen oliekeerringen 
• Vermindert uitlaat rook bij het opstarten of bij het 
optrekken 
• Vermindert verbruik van olie en olieverbranding 
• Bespaart dure kosten van vervanging oliekeerring  
• Vermindert lekken in alle soorten versnellingsbakken & 
differentiëlen 
 

Functies 
Nulon ESL is geschikt voor gebruik in benzine, diesel en 
LP gas motoren, en is veilig voor gebruik in alle minerale 
en synthetische oliën. 
Opmerking: Nulon ESL kan ook worden gebruikt voor 
het verminderen van olielekkages in versnellingsbakken 
en differentiëlen (60 ml per liter olie toevoegen). 
 

Gebruiksaanwijzing: 
1 fles voor elke 5 liter motorolie toevoegen. Schud de 
fles en inhoud toevoegen aan motorolie. Motor 
minstens 1minuut laten draaien. Gebruiken bij elke 
olieverversing. Bij versnellingsbak en differentieel 
olielekkages, voeg 60 ml per liter olie toe. 
 

Opmerking: 
Het duurt 14 dagen of 500 km tot de maximale 
voordelen bereikt worden. Buitensporig versleten of 
beschadigde oliekeerringen kunnen niet reageren en 
moeten vervangen worden. 
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 container 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. ESL  23056 
300 ml fles (6 per karton) 
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