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De Rislone-ervaring

Rislone-producten zijn speciaal samengesteld om de algehele prestaties en gezondheid van uw voertuig te 

vernieuwen, herstellen en repareren. Of het nu wordt gebruikt om een   lek in de kritieke onderdelen van uw 

voertuig te repareren, of om het onderhoud, de prestaties of de levensduur van uw auto te verbeteren, Rislone 

heeft een product dat aan uw behoeften voldoet.

OPGERICHT IN
1921, RISLONE
WAS EEN VAN
HET ORIGINEEL
AUTOMOBIEL
CHEMISCH
ADDITIEVEN.

Onze uitgebreide achtergrond in stop-leak-technologie en hoogwaardige chemische additieven 

gedurende "meer dan 100 jaar" heeft ons in staat gesteld om u producten van de hoogste kwaliteit in 

de industrie te bieden. We ontwikkelen niet alleen Rislone-producten, we brengen de Rislone-

ervaring tot leven. Van het sponsoren van extreme sportevenementen tot het betrekken van onze 

klanten op sociale media en het web, we leven en ademen de Rislone-levensstijl. En het wordt tijd dat 

we dat met u delen.

Erfenis
Rislone, het oorspronkelijke premium autochemiebedrijf, werd opgericht in 1921. In de 
loop der jaren won het bedrijf wereldwijd aan populariteit met meer dan een eeuw aan 
innovatie en miljoenen trouwe klanten. We blijven ons ontwikkelen samen met de 
technologische veranderingen in de auto-industrie om de meest complete productlijn te 
creëren die voldoet aan het breedste scala aan auto-behoeften - van reparaties tot 
onderhoud, tot het verkrijgen van topprestaties van uw voertuig.

In 2017 trad het legendarische merk Hy-per Lube toe tot de Rislone-familie van veelgeprezen 

prestatie-, onderhouds- en levensduurproducten. De producten van Hy-per Lube staan   nu bekend 

als de Rislone Hy-per-familie en de reeks oplossingen is beter dan ooit. Deze producten 

vertegenwoordigen het allerbeste van Rislone's 100-jarige staat van dienst in de automobielindustrie 

voor prestatie en onderhoud.

Hy-per Lube Oil Supplement werd oorspronkelijk geformuleerd door Harold Hilton in de vroege jaren '50. 

De heer Hilton fabriceerde kleppen van hoge kwaliteit voor een breed scala aan industrieën, waaronder 

papier en pulp, elektriciteitsopwekking, petrochemie en scheepvaart. De enorme hoeveelheid warmte en 

wrijving die door de versleten tandwielen in de kleppen werd gegenereerd, veroorzaakte voortijdige slijtage 

en defecten. Omdat hij geen in de handel verkrijgbaar smeermiddel kon vinden dat geschikt was, ging dhr. 

Hilton op zoek naar een smeermiddel dat aan zijn behoeften voldeed.
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De Rislone-ervaring

Geschiedenis

1967 1982
1921 Mario Andretti

beklimt Pikes Peak in 
de Rislone Special

De Rislone Chi-Town
Hustler grappige auto

gedreven door Frank Hawley
wint de NHRA World

Kampioenschap

2021
Rislone viert zijn

100e verjaardagRislone is
Gesticht 1935 1955 2007

Bill Reichert vestigt het 
NHRA-wereldrecord
voor de snelste Top 

Alcohol Dragster MPH
en snelste ET in de

Rislone Dragster

"Deacon" Litz trots
gebruikt Rislone in zijn 

raceauto en eindigt in de 
Top 5 in het AAA National 
Championship

Rislone biedt een geld-terug-
garantie aan iedereen die geen 

verbetering in hun voertuig voelt
over 10 mijl. Van de 20 miljoen 

voertuigen vraagt   minder dan 1 persoon 
per 100.000 om zijn geld terug.

1969
Bobby Unser in de 

Rislone Eagle Special
wint USAC National

Kampioenschap

1965-66 2017
1928 Bobby Unser in de 

Rislone Eagle wint
de USAC National

Kampioenschap

Rislone verwerft
de Hy-per Lube

bedrijfRislone helpt
Admiraal Richard

Byrd op zijn
reis naar de

Zuidpool

19731942 De Chi-Stad
Hustler sluit zich aan bij de

Rislone raceteam

2007-10
Rislon serveert zijn

land door te sturen
zijn Rislone Engine

Treatment Oil Alloy naar 
de marine voor de wereld

Inspanningen in de Tweede Wereldoorlog

Bill Reichert in de Rislone 
Dragster heeft de titel NHRA 
Wereldkampioen voor

Top Alcohol Dragster1968
Bobby Unser in de Rislone Eagle 

Special wint Indianapolis 500 en 
het USAC National Championship
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Grafische toets

Componenten Grafische toets
Rislone-producten passen allemaal binnen productcategorieën en worden grafisch weergegeven door een bepaald pictogram en een bepaalde kleur, hieronder vermeld.

BRANDSTOF KOELING

SYSTEEM

BLOK &
HOOFDPAKKING

MOTOR OVERDRAGEN STROOM

STUURINRICHTING

HYDRAULICA DIFFERENTIEEL

Resultaten Grafische Sleutel
Resultaten zijn essentieel voor elk product. Deze pictogramafbeeldingen geven een overzicht van de 'Wat het doet' voor elk product, hieronder vermeld.

STOPT LEKKAGES REINIGT REPARATIES SMEERT + PRESTATIES STOPT

ROKEN
PREVENTIEF
ONDERHOUD

STOPT GELUID

VERHOOGT OLIE

DRUK
VERHOGT

COMPRESSIE
VERLAAGT

KOELMIDDEL

TEMPERATUUR

“DIT OLIEADDITIEF
IS GEWELDIG. MIJN

MOTOR HEEFT 150
DUIZEND OP
EN BEGONNEN
EEN WEINIG LOPEN
RUW, NU JIJ
KAN NIET EENS HOREN

HET LOOPT ZELFS
WANNEER JIJ BENT

HET BENZINE GEVEN.
GEWELDIG PRODUCT."

– JASON P.
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Wat is uw brandstofprobleem?

44700 44701 44740 44747

Productkiezer Compleet brandstofsysteem

Schoner gas

Brandstofinjectorreiniger

Concentreren

Diesel compleet
Brandstofsysteemreiniger

Octaan Booster

Vuile brandstofinjectoren

Kloppen of pingelen van de motor

Vuile kleppen of verbrandingskamer

Verstopte brandstofinjectoren

Verminderd vermogen en prestaties

Lawaaierige injectoren of brandstofpomp

Water in brandstof

Slechte brandstof

Slechte brandstofsmering

Benzine met laag octaangehalte –Octaan Booster

Diesel met laag cetaangehalte –Cetaan Booster

Bestrijdt schadelijke effecten van ethanol

Voorkomt tandvlees en vernis

Verbetert de kwaliteit van brandstof

Voorkomt ijsvorming en bevriezing van de brandstofleiding

Gebruik Street, Racing, Supercharged en Turbo

Gebruik met E10 & E85 Ethanol

Gebruik met E85 Flex Fuel Ethanol

Gebruik in motoren met directe injectie

Gebruik met B2, B5, B20 Biodiesel

= BESTE BEHANDELING = STANDAARD BEHANDELING
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Benzine- en dieselbrandstofproducten

P/N 44700 P/N 44701 P/N 44740
Compleet brandstofsysteem
Schoner gas

Brandstofinjectorreiniger
Concentreren

Diesel compleet
Brandstofsysteemreiniger

Verbetert de kwaliteit van benzine door het reinigend 
vermogen te vergroten, smering toe te voegen, 
verontreinigingen te verwijderen, vonken te verminderen 
en te helpen voorkomen dat de brandstof bederft. Deze 
fles met twee holtes bevat dezelfde hoeveelheid 
additieven als een fles gewone injector en complete 
brandstofsysteemreiniger, smeermiddel voor de bovenste 
cilinder, brandstofstabilisator en conditioner, droge 
benzine, benzinebehandeling en octaanbooster. 
Gepatenteerde trechteruitloop voor alle voertuigen, ook 
zonder dop. Premium PEA Polyetheramine Nieuwe 
Generatie Wasmiddel Gepatenteerde Formule is een 
multifunctioneel additief dat de kwaliteit van benzine 
verbetert. Dubbele reinigings- en schoonhoudformule 
verwijder afzetting van injector, verbrandingskamer en 
inlaatklep die verloren vermogen herstelt en het 
brandstofverbruik verbetert.

Deze complete afstelling van het brandstofsysteem helpt bij het 
elimineren van luidruchtige injectoren en brandstofpompen, 
ruw stationair draaien, moeilijk starten en aarzelen. 
Hoogwaardige additieven maximaliseren vermogen, prestaties 
en kilometerstand en helpen benzine te besparen door 
brandstofinjectoren te reinigen en te smeren. Premium PEA 
Polyetheramine Nieuwe Generatie Wasmiddel Gepatenteerde 
Formule is een multifunctioneel additief dat de kwaliteit van 
benzine verbetert.

Verbetert de kwaliteit van dieselbrandstof door het reinigend 
vermogen te vergroten, smering toe te voegen, 
verontreinigingen te verwijderen, corrosie te bestrijden en te 
voorkomen dat de brandstof gaat geleren en bederven. Deze 
fles met dubbele holte bevat dezelfde hoeveelheid additieven 
als een fles gewone injector en complete 
brandstofsysteemreiniger, anti-gel koudestroomverbeteraar, 
brandstofstabilisator en conditioner, cetaanbooster en 
dieselbehandeling, ULSD-zwavelsubstituut en UCL-pomp & 
smeermiddel voor injectoren. Gepatenteerde trechteruitloop 
voor alle voertuigen, inclusief voertuigen zonder dop en 
voertuigen met verkeerde brandstof.

DOSERING: Eén fles is geconcentreerd om tot 76 L 

benzine of diesel te behandelen. Gebruik voor kleine 

motoren ¼ fles voor elke 19 L.
DOSERING: Gebruik elke 8.000 km een   fles

MAAT: 177 ml

KOFFERPAKKET:12

WAT HET DOET:

MAAT: 500 ml

KOFFERPAKKET:4

WAT HET DOET:DOSERING: Eén fles behandelt 70 liter 
benzine. 1/2 fles voor 20 tot 40 liter. Eén fles voor 
elke 60 liter benzine.

MAAT: 500 ml

KOFFERPAKKET:4

WAT HET DOET:
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Benzine- en dieselbrandstofproducten

P/N 44747
Super geconcentreerd
Octaan Booster WIJ DOEN NIET ALLEEN

ONTWIKKELEN

RISLONE
PRODUCTEN,
WIJ BRENGEN

DE RISLONE
ERVARING
NAAR LEVEN.

Verhoogt het octaangetal om het aarzelen en kloppen en 
pingelen van de motor te stoppen, terwijl ook het 
vermogen en de prestaties toenemen. Straatlegale 
formule werkt even goed op klassieke muscle cars, 
nieuwere kleinere, harder werkende motoren, offroad- 
en racetoepassingen. Een verhoogd octaangetal zorgt 
ervoor dat de motor een optimale vonktiming heeft, wat 
niet alleen meer vermogen creëert, maar in veel motoren 
ook de uitstoot vermindert en het brandstofverbruik 
verhoogt.

DOSERING: Eén fles is geconcentreerd om tot 76 L 

benzine te behandelen

MAAT: 177 ml

KOFFERPAKKET:12

WAT HET DOET:
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Wat is uw probleem met koeling, blokkering of koppakking?

41109 41111

Productkiezer
41186 41194

vloeibaar koper

Blokkeerring

Inlaat & Radiateur

Stop Lekkage

Blokkeerring

Koppakking fix
Vloeibaar aluminium

Radiator & verwarming

Kernstop lek

Radiateur Stop Lekkage

2X Concentraat

Kleine lekken -Moet 1 x per week koelvloeistof toevoegen

Gemiddelde lekken -Moet 1 x per dag koelvloeistof toevoegen

Grote lekken -Moet 1 X per uur koelvloeistof toevoegen

Opgeblazen koppakking

Koelvloeistof naar buiten duwen

Overdruk/verbrandingsgassen
Witte uitlaatrook
Compatibel met alle soorten antivries

Oververhitting

Inlaatspruitstuk en bloklekken

pH-gerelateerde elektrolyse

Lawaaierige pomp / waterpompsmeermiddel

Radiateur lekt

Lekkage verwarmingskern

Tanknaadafdichting lek

Kern, bevriezen, Welch-plug lekt

= BESTE BEHANDELING = STANDAARD BEHANDELING
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Wat is uw probleem met koeling, blokkering of koppakking?

Productkiezer
41196 41201 41240 41300

Radiateur Stop Lekkage

Concentreren

Heavy Duty Super

Radiatorspoeling

Radiatorreiniger &
Super Flush

Super koelvloeistof

Kleine lekken -Moet 1 x per week koelvloeistof toevoegen

Gemiddelde lekken -Moet 1 x per dag koelvloeistof toevoegen

Grote lekken -Moet 1 X per uur koelvloeistof toevoegen

Opgeblazen koppakking

Koelvloeistof naar buiten duwen

Overdruk/verbrandingsgassen
Witte uitlaatrook
Compatibel met alle soorten antivries

Oververhitting

Inlaatspruitstuk en bloklekken

pH-gerelateerde elektrolyse

Lawaaierige pomp / waterpompsmeermiddel

Radiateur lekt

Lekkage verwarmingskern

Tanknaadafdichting lek

Kern, bevriezen, Welch-plug lekt

= BESTE BEHANDELING = STANDAARD BEHANDELING
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Producten voor blokafdichting en koppakking

P/N 41109 P/N 41111 P/N 41186
Vloeibare koperen 
blokafdichtingsinlaat en radiator
Stop Lekkage

Blokkeerring
Koppakking fix

Vloeibaar aluminium
Radiator & Verwarming Kern 
Stop LekkageEenstapsformulering bevat een combinatie van 

antivriescompatibele natriumsilicaatafdichtingsvloeistof 
en pakkingafdichtingsdeeltjes van verschillende grootte 
die openingen en scheuren binnendringen en vervolgens 
uitharden om lekken permanent te stoppen. Dit werkt 
vanwege de extreme hitte in de verbrandingskamer die 
fungeert als een katalysator om het materiaal permanent 
te harden om het sterker te maken dan de eigenlijke 
koppakking zelf.

De formule in één stap repareert permanent problemen met 
koelvloeistofverlies bij auto's, vrachtwagens, bestelwagens, 
SUV's en campers. Antivriescompatibel vloeibaar 
natriumsilicaatglas doordringt grote en kleine lekken in plastic, 
aluminium en gietijzeren koppen, blokken, inlaatspruitstuk en 
pakkingen, vriespluggen, verwarmingskernen en radiatoren. 
Vezeladditieven sluiten samen met vloeistof om de sterkte te 
vergroten en een permanente afdichting te bevorderen.

Liquid Aluminium® maakt deel uit van de volgende 
generatie stop-leklijn die niet alleen lekken dicht, maar 
ook het systeem conditioneert. Bevat Xtreme Cool™ dat 
oververhitting stopt en de watertemperatuur verlaagt. 
Dicht veilig en eenvoudig lekkages af in kunststof, 
aluminium en metalen (koper/stalen) radiatoren, 
verwarmingskernen, pakkingen en vriespluggen.

DOSERING: Gebruik één fles voor systemen van 

normale grootte, de meeste 4-, 6- en 8-cilindermotoren
DOSERING: Eén fles behandelt koelsystemen 
van 7,6 liter tot 15 liter. Gebruik 1/2 fles voor 
koelsystemen van 3,75 liter tot 7,5 liter. Gebruik 
voor grotere systemen één fles voor elke 15 liter 
koelsysteemcapaciteit.

DOSERING: Eén fles behandelt koelsystemen 
tot 15 L MAAT: 500 ml

KOFFERPAKKET:6

WAT HET DOET:

MAAT: 510 gram

KOFFERPAKKET:6

WAT HET DOET:

MAAT: 680 gram

KOFFERPAKKET:4

WAT HET DOET:
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Koelsysteemproducten

P/N 41194 P/N 41196 P/N 41201
Radiateur Stop Lekkage
2X Concentraat

Radiateur Stop Lekkage
Concentreren

Heavy Duty Super
Radiatorspoeling

Speciaal ontworpen om kleine lekkages en druppels in het 

koelsysteem te stoppen die worden veroorzaakt door normale 

slijtage en veroudering van het koelsysteem. Werkt met ALLE 

soorten en kleuren antivries koelvloeistof en/of water.

Speciaal ontworpen om kleine lekkages en druppels in het 

koelsysteem te stoppen die worden veroorzaakt door normale 

slijtage en veroudering van het koelsysteem. Het werkt met ALLE 

soorten en kleuren antivries koelvloeistof en/of water.

Rislone Xtreme Clean™ Super Radiator Flush helpt uw   
koelsysteem door afzettingen te verwijderen die zich na 
verloop van tijd ophopen en oververhitting veroorzaken. 
Heavy Duty-formulering is speciaal ontworpen om 
soldeerbloei, olieresten, roest en aanslag te verwijderen. 
Onschadelijk voor alle onderdelen van het koelsysteem, 
inclusief koper en aluminium. De niet-zure formule is 
veilig te gebruiken op alle materialen van het 
koelsysteem.

DOSERING: Eén fles behandelt systemen tot 
11 liter

DOSERING: Personenauto's en lichte 
vrachtwagens - Gebruik één fles voor 6 en 8 cilinders 
en een halve fles voor 4-cilindermotoren. Kleine 
motoren of andere kleine systemen verbruiken 
ongeveer 20 ml per liter vloeistofcapaciteit. Over de 
weg en zware apparatuur: installeer één fles voor 
elke 15 liter koelvloeistofcapaciteit

MAAT: 177 ml

KOFFERPAKKET:6

WAT HET DOET:
DOSERING: Eén fles reinigt systemen tot 
15 liter

MAAT: 325 ml

KOFFERPAKKET:6

WAT HET DOET:

MAAT: 650 ml

KOFFERPAKKET:6

WAT HET DOET:
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Koelsysteemproducten

“IK HAD EEN KLEINE”

IRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

VAN MIJN KRACHT
STUURSYSTEEM.
PLAATSELIJKE WINKEL

GECERTIFICEERD NET OVER

$500 TE REPAREREN.

OP EEN FLYER, ik

GEPROBEERD DIT BIJ 
DE AANBEVELING
VAN MIJN LOKALE

AUTOMOBIEL
WINKEL. GEWERKT
ONMIDDELLIJK EN
KOSTEN ME ONDER

$ 10. HET LEK IS VERWIJDERD, 

EN HET BESTUREN IS OOK EEN 

BEETJE GEMAKKELIJKER.

GOED PRODUCT."

P/N 41240 P/N 41300
Radiatorreiniger &
Super Flush

Super koelvloeistof
Bevat nieuwe technologie bevochtigingsmiddelen die de 
oppervlaktespanning van het water/koelvloeistofmengsel 
verlagen, waardoor het de warmteoverdracht van uw 
koelsysteem verbetert. Hierdoor zal uw systeem meer 
warmte efficiënter afvoeren, waardoor de 
motortemperatuur tot 17°C daalt en oververhitting wordt 
voorkomen. Super Coolant smeert en beschermt de 
afdichtingen van de waterpomp en helpt corrosie te 
voorkomen van ALLE metalen die vaak worden 
aangetroffen in koelsystemen, inclusief aluminium. Tot 
41°C lagere cilinderkoptemperaturen (CHT) verbeteren de 
motorefficiëntie, wat leidt tot een lager brandstofverbruik, 
vermogen en betere prestaties.

Helpt uw   koelsysteem door afzettingen te verwijderen 
die zich na verloop van tijd ophopen en oververhitting 
veroorzaken. Heavy-duty formule is speciaal ontworpen 
om soldeerbloei, olieresten, roest en aanslag te 
verwijderen. Bevat waterpompsmeermiddel en 
corrosieremmers en zal de pomp niet beschadigen.

DOSERING: Gebruik één fles van 473 ml voor 
elke 15 liter inhoud

MAAT: 473 ml

KOFFERPAKKET:4

WAT HET DOET:

– JENNIFER T.

DOSERING: Eén fles behandelt tot 20 L

MAAT: 473 ml

KOFFERPAKKET:4

WAT HET DOET:
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Wat is uw motorprobleem?

44110 44209 44223 44240 44334

Productkiezer Motor reparatie Stop motorolie
Lek concentraat

Oliekeerring™

Motorolie

Branden en lekken

Reparatie

Achter Main

Zegelreparatie

één zegel™
Stop Lekkage

Kleine olielekkages –Noodzaak om 1 X per maand olie toe te voegen

Middelgrote olielekkage –Noodzaak om 1 x per week olie toe te voegen

Grote olielekken –Noodzaak om 1 x per dag olie toe te voegen

Roken –Blauwe rook uit uitlaat
Olie verbruik -Olie verliezen tussen olieverversingen

Motorgeluid –Tikkende Lifter, Chatter

Compressieverlies - Motor doorblazen

Lage olie druk
Geharde klepafdichtingen

Versleten klepgeleiders

Versleten zuigerveren

Verlengt de levensduur van de motor

= BESTE BEHANDELING = STANDAARD BEHANDELING
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Wat is uw motorprobleem?

44102 44201 44405 44416 44447 4471
Productkiezer Hoge kilometer

Motor
Behandeling

Olie
Supplement

Zink ZDDP

Supplement

Hoge kilometer

Ringafdichting rook

Reparatie

Hoge kilometer

Compressie
Repareren met

Ringzegel

710 Olie

Behandeling

Roken –Blauwe rook uit uitlaat
Compressieverlies - Motor doorblazen

Motorgeluid –Tikkende Lifter, Chatter

Lage olie druk
Ophoping van slib - Vermindert wrijving en slijtage

Versleten zuigerveren

Zinkarme oliën - Verhoogt ZDDP

Laag vermogen - Verhoogt de motorprestaties

Verminder wrijving en hitte

Verlengt de levensduur van de motor

Smeert
Beschermt

Behandelt metaal

Preventief onderhoud

= BESTE BEHANDELING = STANDAARD BEHANDELING

RI SLONE®©2021 15



Motorolieproducten

P/N 44110 P/N 44209 P/N 44223
Hoge kilometerstand

Motor reparatie
Motorolie Stop Lek 
Concentraat

Oil Seal® Motorolieverbranding 
& lekkagereparatie

Bevat een combinatie van de best presterende additieven 
om de meest voorkomende oliegerelateerde problemen 
te verhelpen. Herstelt verloren compressie en vermogen, 
vermindert geluid en olieverbruik en verbetert de 
prestaties van versleten cilinders, ringen, lagers en 
afdichtingen. Compatibel met ALLE soorten motoroliën, 
inclusief petroleum, halfsynthetische, synthetische en 
formules voor hoge kilometers.

Speciaal ontworpen om lekkage van afdichtingen en pakkingen 
te stoppen die worden veroorzaakt door normale motorslijtage 
en -leeftijd. Werkt met ALLE benzine- en dieselmotoren die 
conventionele, hoge kilometerstand en synthetische motorolie 
gebruiken.

Uw voertuig is een goede kandidaat voor Bar's Oil Seal® 
Engine Oil Burning & Leak Repair als het niet meer dan 
een liter olie per dag verbruikt. We hebben dit product 
ontworpen om te werken in alle benzine- en 
dieselmotoren, inclusief turbomotoren, EcoBoost™, 
hybride en zelfs racemotoren. Dit omvat 3, 4, 5, 6, 8 en 10 
cilinder motoren in alle auto's, vrachtwagens, 
bestelwagens en SUV's. Ons product kan ook worden 
gebruikt in zware toepassingen met verwijzing naar het 
juiste doseringsniveau. Dit geldt ook voor een groot 
aantal andere motortoepassingen: tractoren, boten, 
campers, motorfietsen (inclusief natte koppeling), ATV's, 
gazonuitrusting.

DOSERING: Eén fles behandelt tot 5 liter olie

MAAT: 325 ml

KOFFERPAKKET:6

WAT HET DOET:

DOSERING: Eén fles behandelt 4 tot 6 liter olie

MAAT: 500 ml

KOFFERPAKKET:4

WAT HET DOET: DOSERING: Eén fles behandelt oliecapaciteit van 4 

tot 6 liter

MAAT: 500 ml

KOFFERPAKKET:4

WAT HET DOET:
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Motorolieproducten

P/N 44240 P/N 44334 P/N 44102
Reparatie hoofdafdichting achter One Seal Stop Lekkage Hoge kilometer

motor behandelingHerstelt de afdichting in een nieuwe staat en bevat ook 
additieven om lekken in ernstig versleten afdichtingen en 
krukassen te stoppen. Compatibel met alle op petroleum 
gebaseerde motoroliën, inclusief highkilometer en 
synthetisch. Werkt met ALLE voertuigtypes inclusief 
benzine, diesel en turbo. Specifiek ontworpen om 
hoofdlekken aan de achterkant af te dichten, maar werkt 
ook beter dan een conventioneel stoplek bij alle andere 
lekken. Dit omvat de afdichting van het distributiedeksel, 
nokkenafdichtingen, O-ringen en andere pakkingen.

Multifunctionele stop-lekkage dicht effectief alle kleine lekken van 

motorolie, transmissie en stuurbekrachtiging af. Het is speciaal 

ontworpen om lekkage van afdichtingen en pakkingen, veroorzaakt 

door normale slijtage en ouderdom, te stoppen.

Hoge kwaliteit penetrerende smeerolie, gecombineerd 
met beschermende motoradditieven en speciale 
reinigingsmiddelen. Multi-grade formule zorgt ervoor dat 
de olie vrij kan stromen en biedt bescherming over een 
breder temperatuurbereik. Ontworpen om door te 
dringen in lageroppervlakken, zuigerveren en 
ringgroeven, waar slib en vernis zich kunnen vormen. 
Regelmatig gebruik van Rislone Engine Treatment, met 
olie- en filterverversingen op de juiste intervallen, zal 
dergelijke afzettingen tot een minimum beperken. Een 
schonere motor is een beter gesmeerde motor met 
minder wrijving en slijtage.

DOSERING: Eén fles behandelt één lek in 
motorolie, transmissievloeistof of 
stuurbekrachtigingsvloeistof

MAAT: 325 ml

KOFFERPAKKET:6

WAT HET DOET:
DOSERING: Eén fles behandelt 4 tot 6 liter olie

MAAT: 500 ml

KOFFERPAKKET:6

WAT HET DOET:

DOSERING: Gebruik in motoren van personenauto's en 

lichte vrachtwagens één fles voor een systeem van 3,5 tot 6 

liter

MAAT: 500 ml

KOFFERPAKKET:6

WAT HET DOET:
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Motorolieproducten

P/N 44201 P/N 44405 P/N 44416
Oliesupplement ZINK ZDDP-supplement Hoge kilometer ringafdichting 

rookreparatieEen smeermiddel voor extreme druk dat het vermogen 
van uw olie om mechanische schokken te dempen en te 
absorberen aanzienlijk verbetert. Vermindert het geluid 
van de hefinrichting en aandrijflijn en biedt ook extra 
bescherming tussen olieverversingen en verlengt de 
levensduur van uw olie tot 50%. Bij gebruik onder normale 
rijomstandigheden kunt u uw verversingsintervallen 
verlengen tot in totaal 12.000 kilometer. Dit product is een 
100% op petroleum gebaseerde formule, maakt de 
garantie op nieuwe auto's niet ongeldig en is compatibel 
met alle aardolie en synthetische oliën.

Petroleumolie prestatie "booster" met ZDDP (zink 
dialkyldithiofosfaat) Zink en fosfor EP (extreme druk) 
additieven samen met gemengde esters om interne 
motorcomponenten te helpen beschermen, 
waaronder zuigers, platte nokkenassen, klepstoters, 
stoterstanguiteinden en de rest van de kleppentrein. 
Krachtige formule stabiliseert de motorolie om te 
verzekeren tegen viscositeit en thermische afbraak. 
Vermindert wrijving en slijtage, vooral bij het 
opstarten, waardoor droge starts worden voorkomen. 
Minder wrijving betekent minder slijtage en een 
koeler lopende motor die langer meegaat. 
Vastklampende actie houdt lagers en andere interne 
motoronderdelen gesmeerd waar normale olie faalt.

Geformuleerd om blauwe uitlaatrook te helpen stoppen, 
olieverbranding te verminderen en plugvervuiling veroorzaakt 
door "blow-by" te voorkomen. Blow-by wordt meestal 
veroorzaakt door gaten in interne motoronderdelen als gevolg 
van overmatige slijtage. Bevat high-shear polymeren die een 
afdichting bieden voor versleten zuigers en ringen om 
doorblazen te stoppen. Hoge kilometer formule is speciaal 
ontworpen voor oudere motoren met een hogere 
kilometerstand. Viscositeitsverbeteraar dempt en bedekt 
motoronderdelen om slijtage en stille, lawaaierige motoren te 
verminderen. De formule voor alle weersomstandigheden 
behoudt de karakteristieke oliestroom bij warm en koud weer.

DOSERING: Vervang ,9 liter olie door ,9 liter Hy-
per Lube in systemen van 4 tot 6 liter

MAAT: 946 ml

KOFFERPAKKET:4

WAT HET DOET:

DOSERING: Eén fles behandelt 4 tot 6 liter olie 
voor reguliere 4-, 6- en 8-cilindermotoren

DOSERING: Benzinemotoren (auto's en lichte 
vrachtwagens): 1996 en ouder – Voeg een fles toe 
aan het motorcarter; 1997 tot 2004 – Voeg ongeveer 
½ fles (162 ml) toe aan de motor; 2005 en nieuwer – 
Voeg ongeveer 1/4 fles (81 ml) toe aan de motor. 
Dieselmotoren (licht, middelzwaar en zwaar): 
2006 en ouder – Voeg één fles toe aan het 
motorcarter voor elke 5 liter oliecapaciteit; 2007 en 
nieuwer – Voeg 1/2 fles toe aan de motor.

MAAT: 473 ml

KOFFERPAKKET:6

WAT HET DOET:

MAAT: 325 ml

KOFFERPAKKET:6

WAT HET DOET:
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Motorolieproducten

P/N 44447 P/N 4471
Hoge kilometer
Compressiereparatie met 
ringafdichting

710 Oliebehandeling
Formule met hoge viscositeit ontwikkeld voor oudere motoren 
en motoren met meer kilometers om de dikte van de oliefilm 
te vergroten, een dikker oliekussen op te bouwen en de 
oliedruk in versleten motoren te verhogen. Beschermt tegen 
motorslijtage. Stil luidruchtige motoren en lifters. Verhoogt de 
oliedruk en het vermogen.

Gepatenteerde mix van high-shear en premium 
polymeren ontwikkeld voor motoren met een hogere 
kilometerstand die last hebben van verminderde of 
ongelijkmatige compressie. Lage compressie kan worden 
veroorzaakt door normale motorslijtage en verminderde 
afdichting tussen de zuigerveren en cilinderwanden. De 
niet-dispergerende olefinecopolymeren vullen krassen en 
groeven in cilinderwanden om de compressie in alle 
cilinders te verhogen en te stabiliseren. Vernieuwt 
versleten motoren, herstelt compressie, herstelt verloren 
vermogen en repareert kapotte motor.

DOSERING: Eén fles behandelt 4 tot 6 liter olie

MAAT: 443 ml

KOFFERPAKKET:12

WAT HET DOET:

DOSERING: Eén fles behandelt 4 tot 6 liter olie

MAAT: 500 ml

KOFFERPAKKET:12

WAT HET DOET:
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Wat is uw transmissieprobleem?

44334 44502 44515 44519

Productkiezer één zegel™
Stop Lekkage

Hoge kilometertransmissie
Stop slip met lekreparatie

Transmissie Fix Overdragen
Stop Lek Concentraat

Kleine vloeistoflekken – Moet 1 x per 

maand vloeistof toevoegen

Middelgrote vloeistoflekken – Moet 1 x 

per week vloeistof toevoegen

Uitglijden / aarzelen

Lawaai / zeuren

Ruw / hard schakelen

Sluiter / Chatter

Versleten transmissieonderdelen

Verhoogt de lijndruk

Vernieuwt versleten vloeistof

Verlengt de levensduur van de transmissie

Reinigt

Beschermt

Vermindert wrijving en warmte

Formulering voor hoge kilometers

Formule met synthetische mix
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Transmissie producten

P/N 44334 P/N 44502 P/N 44515
One Seal Stop Lekkage Hoge kilometer

Transmissie Stop Slip
met Lek Reparatie

Transmissie Fix
Multifunctionele stop-lekkage dicht effectief alle kleine lekken van 

motorolie, transmissie en stuurbekrachtiging af. Het is speciaal 

ontworpen om lekkage van afdichtingen en pakkingen, veroorzaakt 

door normale slijtage en ouderdom, te stoppen.

Behandeling met synthetische mengsels voor 
transmissievloeistof, afdichtingen, metalen oppervlakken, 
banden en koppelingsplaten. Wereldwijde binnenlandse / 
importformulering kan worden gebruikt in alle automatische, 
handmatige, CVT- en DCT-transmissies. Stopt wegglijden, ruw 
schakelen, afdichtingsvloeistoflekkage en vermindert geluid. 
Vernieuwt versleten vloeistof en herstelt de 
transmissieprestaties van oudere en hoge kilometerstanden. 
Werkt en veilig te gebruiken op gewone automaat (step, 
overdrive transmissie, 2WD, 4WD, AWD), CVT (continu variabele 
transmissie), DCT (transmissie met dubbele koppeling), ECT 
(elektronisch gestuurde transmissie), handgeschakeld (stick 
shift transmissie), transaxle (voor- / vierwielaandrijving).

Bevat een speciale mix van viscositeitsverbeteraars, antislijtage-
wrijvingsmodificatoren en additieven voor extreme 
drukprestaties om de meeste transmissieproblemen op te 
lossen. Deze additieven verminderen ruw schakelen en 
wrijving, terwijl slippen wordt geëlimineerd, de temperatuur 
wordt gecontroleerd en huivering, gebabbel en gejammer 
wordt hersteld. Uitstekend te gebruiken als preventief 
onderhoudsproduct. Gebruik om bestaande vloeistof bij te 
vullen wanneer deze laag is of voeg een fles toe bij het 
verversen van vloeistof. Specifiek ontworpen voor voertuigen 
met een hogere kilometerstand van meer dan 75.000 mijl.

DOSERING: Eén fles behandelt één lek in 
motorolie, transmissievloeistof of 
stuurbekrachtigingsvloeistof

MAAT: 325 ml

KOFFERPAKKET:6

WAT HET DOET:

DOSERING: Eén fles om 12 L tot 16 L 

transmissievloeistof te behandelen.
DOSERING: Eén fles behandelt transmissiesystemen 

van 6,5 tot 10 liter totale vloeistofcapaciteit. Gebruik een 

halve fles voor een vloeistofcapaciteit van 3 tot 6,4 liter. 

Gebruik voor grotere systemen 1 fles per 8,5 liter.
MAAT: 946 ml

KOFFERPAKKET:6

WAT HET DOET: MAAT: 340 ml

KOFFERPAKKET:6

WAT HET DOET:
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Transmissie producten

“IK RIJ EEN FORD TAURUS SE uit 1998. HET HEEFT 218.870 
KILOMETER. ENKELE MAANDEN TERUG BEGON IK ERNSTIGE 
TRANSMISSIEPROBLEMEN TE ERVAREN. DE TRANNY SLIPTE, 
DE VERSNELLINGEN WAREN LAGGY BIJ HET SCHAKELEN, EN 
HET TERUG OMLAAG SCHAKELEN MET SNELHEDEN WAS 
RUW. IK VERWACHT HET SLECHTSTE VOOR MIJN AUTO ALS 
IK IN HIGH BEN
SCHOOL EN KAN NIET PRECIES EEN NIEUWE 
TRANSMISSIE VERKRIJGEN. IK HAD REEDS 
GEPROBEERD DE TRANS-OLIE AFTAPPEN EN 
VERVANGEN, MET DEZELFDE PROBLEMEN. IK WAS 
OP EEN DAG DOOR DE AUTOMOTIVE WINKEL EN 
MERK OP "RISLONE AUTOMATISCHE TRANSMISSIE 
REPARATIE" OP HET SCHAP. IK DACHT DAT DIT 
MIJN BESTE KANS WAS, HOEWEL IK ERG sceptisch 
WAS. VAN RISLONE WERD VERBETERING SNEL EN 
DUIDELIJK EROP GEMERKT. ALLE TRANS-
STORINGEN WAREN BINNEN 160 KILOMETER 
VERDER. IK HEB DE AUTO MEER DAN 4.800 
KILOMETER REEDS ZONDER EEN ENKEL 
TRANSMISSIE-PROBLEEM. ECHT GEWELDIG, DAT 
WEET JE DAT NIET WEET. MAAR BLIJVEN!”

P/N 44519
Transmissie Stop Lekkage
Concentreren
Speciaal ontworpen om lekkage van afdichtingen en pakkingen te 

stoppen die worden veroorzaakt door normale slijtage en 

veroudering van de transmissie. Werkt met ALLE binnenlandse en 

import-, automatische en handmatige transmissievloeistoffen. Veilig 

te gebruiken in CVT-transmissies.

DOSERING: Automatisch – één fles behandelt tot 

9,5 liter vloeistof. Gebruik voor grotere systemen één 

fles voor elke 9 liter vloeistofcapaciteit. Handmatig – 

Gebruik ongeveer 60 ml per liter vloeistofcapaciteit.

MAAT: 325 ml

KOFFERPAKKET:6

WAT HET DOET:

– SM
GLASGOW, SCHOTLAND
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Wat is uw stuurprobleem?

44334 44629 44650

Productkiezer één zegel™
Stop Lekkage

Stop stuurbekrachtiging

Lek concentraat
Hoog kilometervermogen

Stuur reparatie

Kleine vloeistoflekken – Moet 1 x per 

maand vloeistof toevoegen

Middelgrote vloeistoflekken – Moet 1 x 

per week vloeistof toevoegen

Lawaai - Zeuren, gillen 
en grommen

Ruwe / harde besturing

Slappe of losse besturing

Ochtendmisselijkheid - Hard of strak 

sturen als het koud is

Versleten tandheugel en rondsel

Vernieuwt versleten vloeistof

Vermindert wrijving en warmte

Verlengt de levensduur van het stuur

Formulering voor hoge kilometers

= BESTE BEHANDELING = STANDAARD BEHANDELING
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Stuurbekrachtigingsproducten

P/N 44334 P/N 44629 P/N 44650
One Seal Stop Lekkage Stuurbekrachtiging Stop Lek 

Concentraat
Hoge kilometerstand

Stuurbekrachtiging ReparatieMultifunctionele stop-lekkage dicht effectief alle kleine lekken van 

motorolie, transmissie en stuurbekrachtiging af. Het is speciaal 

ontworpen om lekkage van afdichtingen en pakkingen, veroorzaakt 

door normale slijtage en ouderdom, te stoppen.

Ontworpen om lekkage van afdichtingen en O-ringen te stoppen die worden 

veroorzaakt door normale slijtage en ouderdom van de stuurbekrachtiging. 

Werkt op tandheugel- en rondselunits, versnellingsbakken en pompen. Houdt 

stuurbekrachtigingsafdichtingen zacht en buigzaam. Niet-corrosief, niet-

verstoppend en niet-schuimend. Werkt met ALLE huishoudelijke, import- en 

heavy-duty stuurbekrachtigingsvloeistoffen; inclusief aardolie, minerale olie, 

kunststoffen en ATF automatische transmissievloeistof.

Een combinatie van de best presterende additieven om de 
meest voorkomende problemen met 
stuurbekrachtigingsvloeistof te repareren. Kan worden 
gebruikt om de bestaande vloeistof bij te vullen wanneer deze 
laag is, of een fles toe te voegen bij het verversen van vloeistof. 
Werkt op alle voertuigen, binnenlands en import. Compatibel 
met ALLE soorten stuurbekrachtigingsvloeistof of ATF, inclusief 
petroleum, minerale olie en synthetische formules.

DOSERING: Eén fles behandelt één lek in 
motorolie, transmissievloeistof of 
stuurbekrachtigingsvloeistof

MAAT: 325 ml

KOFFERPAKKET:6

WAT HET DOET:

DOSERING: Eén fles behandelt tot 2,5 liter 
vloeistof

DOSERING: Eén fles behandelt 2 tot 3 liter 

stuurbekrachtigingsvloeistof

MAAT: 325 ml

KOFFERPAKKET:6

WAT HET DOET:

MAAT: 500 ml

KOFFERPAKKET:4

WAT HET DOET:
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Wat is uw krik of hydraulisch probleem?

41812 41820 + bulk

Productkiezer Jack Olie met

Stop Lekkage

Hydraulische afdichting

Hydraulische stop lek &

Conditioner

Kleine olielekkages –Noodzaak om 1 X per 

maand olie toe te voegen

Middelgrote olielekkage –Noodzaak om 1 x per 

week olie toe te voegen

Lawaai - Zeuren en gebabbel

Verlengt de levensduur van het systeem

Smeert
Beschermt

Vermindert wrijving en warmte

Preventief onderhoud
Vermindert slijtage

Remt schuim

Hoge diëlektrische sterkte

Corrosiebescherming

Vloer- en fleskrikken

= BESTE BEHANDELING = STANDAARD BEHANDELING
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Jack en hydraulische producten

P/N 41812 P/N 41820, 41821, 41822, 41823
Jack Oil met Stop Lekkage Hydraulische afdichting 

Hydraulische stop Lek & conditionerOntworpen om lekkage van afdichtingen en O-ringen te stoppen die 

worden veroorzaakt door normale slijtage en ouderdom van de krik. 

Dit product vernieuwt oude aansluitingen en voorkomt lekken en 

doorsijpelen van nieuwere aansluitingen. Mengt met alle 

goedgekeurde hydraulische krikoliën, het werkt in alle vloer- en 

fleskrikken, en het is niet-corrosief, niet-verstoppend en niet-

schuimend.

Ontworpen om hydraulische afdichtingen zacht en buigzaam 
te houden en wrijving en slijtage in hydraulische systemen te 
verminderen. Onze formule reinigt en voorkomt schadelijke 
vorming van slib en vernis, terwijl het ervoor zorgt dat de 
hydraulische systemen koeler blijven en langer meegaan. 
Rislone Hydraulic Seal Stop Leak & Conditioner vermengt zich 
met alle door de fabriek goedgekeurde hydraulische 
vloeistoffen en synthetische stoffen. Werkt op alle synthetische 
petroleumvloeistoffen, pompafdichtingen, 
regelklepafdichtingen, aandrijvingen, rammen, cilinders, O-
ring-naaf-slangfittingen en hydrostatische transmissie.

DOSERING: Eén fles behandelt 2 tot 3 liter olie

MAAT: 370 ml

KOFFERPAKKET:6

WAT HET DOET: DOSERING: Eén fles behandelt tot 30 L 
(41820); Eén fles behandelt tot 121 L (41821); 
Eén fles behandelt tot 633 L (41822); Eén fles 
behandelt tot 6933 L (41823)

MAAT: 950 ml (41820); 3,8 liter 

(41821); 19L (41822); 208L (41823)

KOFFERPAKKET:6 (41820); 4 (41821); 

1 (41822); 1 (41823)

WAT HET DOET:
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Wat is uw versnellingsprobleem?

41816 44201

Productkiezer Reparatie van assen en differentieel Hoogwaardig oliesupplement

differentieel -Limited Slip, Posi, Open en Elektrisch

versnellingen –Hypoïde, spin, worm en rek

Tussenbak –Transmissieolie en ATF-vloeistof

Handgeschakelde versnellingsbak -Versnellings-/motorolie en ATF-vloeistof

Naven –Aanhanger oliebad

marinier –Lagere aandrijfeenheid en hekaandrijving

lekken –Afdichtingen, O-ring en pakkinglekken

Rondsel en asafdichtingen

Lawaai - Klungelend tandwiel en lager gejank

Ophoping van slib - Vermindert wrijving

Verlengt de levensduur van de vloeistof

= BESTE BEHANDELING = STANDAARD BEHANDELING
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Producten voor tandwielreparatie

P/N 41816 P/N 44201
As & differentieel
Tandwielreparatie

Oliesupplement
Een smeermiddel voor extreme druk dat het vermogen 
van uw olie om mechanische schokken te dempen en te 
absorberen aanzienlijk verbetert. Vermindert het geluid 
van de hefinrichting en aandrijflijn en biedt ook extra 
bescherming tussen olieverversingen en verlengt de 
levensduur van uw olie tot 50%. Bij gebruik onder normale 
rijomstandigheden kunt u uw verversingsintervallen 
verlengen tot in totaal 12.000 kilometer. Dit product is een 
100% op petroleum gebaseerde formule, maakt de 
garantie op nieuwe auto's niet ongeldig en is compatibel 
met alle aardolie en synthetische oliën.

Geformuleerd om lekken te stoppen, geluid te verminderen en 
de prestaties van de versnellingen te verbeteren om de 
levensduur van het systeem te verlengen. Werkt op alle 
versnellingsbakken, differentiëlen, open assen, 
tractiedifferentieel en nog veel meer. Stopt lekkend rondsel, as, 
uitgaande as en andere soorten afdichtingen. Veilig voor 
gebruik op differentiële assen (beperkte slip, aandrijving, open, 
elektrisch), tandwielen (hypoïde, kruiskop, worm, tandheugel), 
tussenbak (AWD, 4WD, versnellingsbakolie, ATF), standaard 
handgeschakelde transmissies (versnellingsbakolie, motorolie , 
ATF), naven, boten en nog veel meer. DOSERING: Vervang ,9 liter olie door ,9 liter Hy-

per Lube in systemen van 4 tot 6 literDOSERING: Voeg 150 ml tot 175 ml per liter 

systeemcapaciteit toe MAAT: 946 ml

KOFFERPAKKET:4

WAT HET DOET:

MAAT: 500 ml

KOFFERPAKKET:4

WAT HET DOET:
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Neem contact met ons op

We zouden graag van je horen! Vergeet niet om onze online ondersteuningssectie te bekijken voor 

productdetails en technische informatie. HOGER
PRESTATIE.Rislone

Postbus 187
Holly, MI 48442
VS

BETERE BRANDSTOF

ECONOMIE.

Website GROTER
DUURZAAMHEID.www.rislone.com
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