
Lubvision Bensin Nectar förbättrar 
kvaliteten på alla sorters bensin och 
är garanterat ofarligt att använda på 
gamla och nya bilar och motorcyklar 
med eller utan katalysator. 

Lubvision Bensin Nectar  underlättar 
kallstarter och renar avgaserna. Sänker 
bränsleförbrukningen. Skyddar, rengör 
och håller förgasare, insprutnings-
system, ventiler och tändstift rena. 
Förhindrar frysning, kondens, rost och 
korrosion.

500 ml räcker till 400 liter bensin. An-
vänd Bensin Nectar året runt för bästa 
resultat.

Motorer som bara används säsongsvis 
startar ofta utan problem eftersommar 
eller vintervilan. 

Bensin och Diesel Nectarn löser ofta 
för höga avgasvärden som kan resul-
tera i anmärkningar på besiktningen. 
En starkare blandning höjer effekten.

 Höjer cetantalet.  Rengör spridare och 
förbränningsrum från sot och andra 
beläggningar för att få maximal effekt.  
Motverkar paraffinbeläggningar och 
separerar effektivt vatten från bränslet. 
Effektiv smörjning  av pump och spri-
dare för jämn gång. Minskar skumbild-
ning, korrosions- och rostskyddande  
samt förlänger lagringstiden av diesel.
Lubvision Diesel Nectar är en starkt 
koncentrerad petroleumprodukt och 
resultat av en högteknologisk laborato-
rieforskning. Lubvision Diesel Nectar 

 höjer kvalitén på bränslet vilket  resul-
terar i bättre ekonomi och prestanda. 
Samtidigt blir avgasutsläppen starkt 
reducerade  (50%) vid kallstarter, till 
förmån för miljön. Lubvision Diesel 
Nectar får bränslesystemet att  uppträ-
da som nytt. För din egen och miljöns 
skull rekommenderar vi regelbunden 
användning  av Lubvision Diesel Nec-
tar.  0,5 liter Diesel Nectar räcker till 
500 liter diesel. Giftig för vattenlevan-
de organismer med långtidseffekter. 
En starkare blandning höjer effekten.

Bränsletillsats för bensinmotorer
Bensin Nectar

Diesel och
Bensin Nectar

Bränsletillsats för dieselmotorer
Diesel Nectar
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Oil Nectar är framtagen för att 
 användas i vanlig billig mineralolja för 
att få en mycket  starkare oljefilm och 
minskad friktion och  slitage, vilket  sänker 
temperaturen i transmissioner med  liten 
olje mängd höga varv och höga moment. 
Kan även användas med dyra syntet oljor, 
men det blir dyrare till ingen större nytta. 
Kan användas i motorer, växel lådor, 
 differentialer, hydraulsystem, fördelnings-
lådor, planetväxlar mm. Rekommenderad 
inblandning 5 %. Till automatlådor och 
där det finns  lameller i  oljan rekom-

menderas 1 % inblandning. För motorer 
med mycket avlagringar, slå i 5 % Oil 
Nectar 100 mil före ett oljebyte. Byt 
olje filter och olja. Slå i 5 % Oil Nectar 
och byt sedan olja, filter och Oil Nectar 
efter rekommenderade mil eller timmar. 
En ren motor hålls ren av Oil Nectarn. 
På bensin motorer utan datastyrning har 
tomgången ökat med upp till 400 varv. 
Nya cylinderlopp bör köras in innan Oil 
Nectar används. Använd Oil  Nectar för 
mindre slitage och längre livslängd. Mins-
kar även bränsleförbrukningen.

Lubvision Super Lube är idag den 
enda och den bästa universala smörj- 
och underhållsprodukt som tillverkats, 
och det är tack vare att kunskapen an-
vänds från senaste Hi-Tech och rymd-
forskning, som ger Super Lube dess 
unika egenskaper. Det är molekylernas 
sammansättning, som ger Super Lube 
en extrem vidhäftningsförmåga och 
stark oljefilm på ytan. Super Lube är 
resistent mot korrision, rost, smuts och 

vatten. Super Lube löser och rengör 
alla rörliga delar, är temperaturstabilt 
och reducerar slitage. Super Lube är 
mycket effektiv till maskiner, kedjor, 
vajrar, lås, gångjärn, lager, ventiler, 
glidytor, utskjutbara kranarmar, växlar, 
kabelskor, bultar, muttrar, vändskivor, 
släpvagnskontakter, strömbrytare, re-
län, säkringar. Fungerar även bra som 
rostolja. Skadar ej lack & gummi. Inne-
håller ej gas som skadar ozonskiktet.

Oljetillsats
Oil Nectar

Oil Nectar och
Super Lube

Super Lube
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