Ja het kan nog erger
Afgelopen week weer volop in het nieuws, gelezen in de
krant en de vakbladen!
E10 is "TROEP"
Funest voor elke auto,
dus niet alleen de oudere auto's
Deze rommel gaat brandstofpompen, sensoren, filters,
injectoren etc. kapot maken!
Waarom wachten op problemen?
Biedt uw klant de juiste toevoeging aan

Gewoon E10 tanken zonder problemen!
De ethanol die in de E10 brandstof zit heeft een
"bijtende" werking op rubber pakkingen en slangen en
ook op aluminium en overige zachte metalen leidingen.
Kan ik nu wel gewoon E10 tanken?
Ja met de beschermende "filmlaag-coating" die in de
RISLONE GASOLINE TREATMENT
zit is uw auto gegarandeert beschermt en kan de ethanol
geen rubber slangen of pakkingen aantasten.
Voorkom dus problemen en voeg snel zo'n fles toe!
VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN!
Let op! 1 fles per 8000 kilometer, dus niet elke tankbeurt!

De meest complete formule die beschikbaar
is voor dit probleem is de
Rislone benzine-brandstofsysteem
behandeling

Meer weten, we komen graag bij u langs

Hoe werkt de Rislone Brandstofbehandeling?
Voeg elke 8000 kilometer 1 fles toe aan de brandstof.
Wat doet het product?
Beschermt doormiddel van een filmlaag-coating
aantasting door ethanol.
Geeft direct, door de octaanbooster, meer power en
merkbaar beter resultaat!

Reinigt vuile en verstopte brandstofinjectoren, vuile
kleppen, verbrandingskamer en het gehele
brandstofsysteem.
Voorkomt vervuiling, zoals gum, vernis en plak.
Vermindert geluid van injectoren.
Bevat smering voor de kleppen.
Verbetert de kwaliteit van de brandstof.
Vermindert de CO uitstoot binnen 10-15 min.
Verwijdert water uit de brandstof.
Voorkomt ijsvorming en bevriesing.
Bestrijdt schadelijke effecten van Ethanol.
Verwijdert bio vervuiling, algen groei.
Met octaanbooster
Vooral gebruiken met E10, E15, E85 ethanol
Voorkomt kloppen en pingelen

Lees meer en bestel snel!

ER KAN ER MAAR 1 DE WINNAAR ZIJN!
Na toevoeging
direct merkbaar resultaat!
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