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Rislone® Hy-per-smeermiddel® Oil Supplement is een prestatieverhoger van 
100% petroleumolie die is samengesteld met eersteklas basisoliën en uit 
petroleum gewonnen additieven. Hy-per Lube speelt in op verschillende en 
veranderende eisen van alle motoren, differentiëlen en versnellingsbakken, 
oud of nieuw. Werkt met alle smeermiddelen, inclusief petroleum & 
synthetische motorolie, ATF en versnellingsbakolie.

Gebruik in benzine- en dieselauto's, vrachtwagens, SUV's, 
campers, semi's en tractoren voor auto's, industrie, bouw, zwaar 
gebruik en racen.

Zware bescherming voor alle rij-eisen. Nieuwe motoren met een hoge 
kilometerstand beter laten lopen en meer dan 50 jaar langer meegaan.

Verandert aardolie en synthetische oliën in een hyperperformant 
smeermiddel.

• Verlengt de levensduur van de motor

• Elimineert een droge start

• Voorkomt olieafbraak
• Vermindert wrijving en slijtage

Routebeschrijving:

Voeg Rislone Hy-per Lube Oil Supplement toe aan uw favoriete oliemerk, op elk 
moment, tijdens of tussen olieverversingen. Niet laten overlopen.
BENZINEMOTOREN (auto's en lichte vrachtwagens)
Vervang 1 liter olie door 1 liter Hy-per Lube in systemen van 4 tot 6 liter. Grotere 
systemen verbruiken 20% van het volume. (Tot 2 liter in versleten motoren met 
een hoge kilometerstand)
DIESEL MOTOREN (Licht, middelzwaar en zwaar)10% op 
basis van volume
HANDGESCHAKELDE TRANSMISSIES—20% tot 40%
DIFFERENTIELEN / ASSEN— 20% tot 40%
VERSNELLINGSBAK / TRANSFERKOFFER— 20% tot 40%
MONTAGE SMEERMIDDEL— 100%
ANDERE APPLICATIES
Voor 4-takt marine en motorfietsen ATV (inclusief natte koppeling), kleine 
motoren (type grasmaaier), landbouw-, industriële en racemotoren: voeg 6 
ounce toe voor elke liter capaciteit.
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Stabiliseer uw olie niet alleen maar 
verbeter het op 5 manieren met Hy-per Lube

1. Verhoogt de filmsterkte:
Meer dan 75% van de interne slijtage vindt plaats tijdens de eerste paar seconden van het opstarten van 
de motor. Hy-per Lube Oil Supplement laat een beschermende film achter die niet wegloopt op alle 
interne onderdelen, inclusief cilinders en tandwielen, en biedt volledige bescherming tegen 
opstartslijtage.

2. Verlaagt de temperatuur:
Alle smeermiddelen kunnen schuimen. Schuimvorming beperkt het vermogen van de olie om warmte af te 
voeren, wat de bedrijfstemperatuur verhoogt, wat leidt tot voortijdige slijtage. Het antischuimvermogen van 
Hy-per Lubes vermindert schuim, helpt de levensduur van de motor te verlengen en verlaagt de 
bedrijfstemperatuur.

3. Voorkomt thermische afbraak:
Hoogwaardige additieven zorgen voor viscositeit en thermische afbraak. De 100% op 
petroleum gebaseerde formule van Hy-per Lube biedt bescherming tussen olieverversingen 
en kan de levensduur van de olie tot 50% verlengen.

4. Vermindert wrijving:
Wrijvingsmodificatoren verhogen de motorsmering in nieuwe en oude motoren. Verminderde wrijving 
verlengt de levensduur van de motor, levert meer vermogen en kan het brandstofverbruik verhogen. Dit is 
een voordeel voor nieuwe en oude motoren en maakt geen garantie ongeldig.

5. Maakt lawaai stil:
Heavy-duty additieven voor extreme druk verbeteren het vermogen van oliën om mechanische 
schokken te dempen en te absorberen aanzienlijk. Bij oudere, versleten motoren verhoogt Hy-per Lube 
ook de oliedruk om het tikken van de klepstoters, stoten en andere geluiden te verminderen.
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