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SUPER SEAL 
GEAVANCEERD OLIE ANTI-LEK ADDITIEF 
 
 
OMSCHRIJVING 
 
Elimineert olielekken aan motor en versnellingsbak. Verbetert de motorolie-
eigenschappen. 
 
 
VOORDELEN 
 
• Herstelt en voorkomt olielekken door slechte elasto-plastische afdichtingen. 
• Hernieuwt de olie-afdichtingen van de motor gemaakt uit rubber en plastiek 

samenstelling. 
• Verlaagt het olieverbruik. 
• Vermindert blauwe en rokende uitlaatgassen.  
• Onschadelijk voor de katalysator en roetfilter. 
• Voorkomt schade aan het milieu door oliedruppels van de motor of 

versnellingsbak. 
 
 
EIGENSCHAPPEN 
 
• Bevat actieve synthetische componenten welke de afdichtingen regenereert en opnieuw soepel maakt.  
• Heeft geen invloed op de smerende eigenschappen van de olie die aanwezig is in de motor.  
 
 
TOEPASSING 
 
Geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren, transmissie en hydraulische systemen. Zowel voor minerale als 
semi-synthetische en vol synthetische oliën (uitgezonderd remolie).  
 
 
GEBRUIKSAANWIJZING 
 
Voeg één dosis XENUM Super Seal toe aan de motorolie bij warme motor. Het product kan op elk moment 
toegevoegd worden aan de reeds aanwezige motorolie. Het werkende effect van de afdichting zal pas werken na 
een 600 – 800 km na toevoeging. 1 dosis van 350 ml is voldoendevoor 3 tot 7 liter olie.  
 
 
KARAKTERISTIEKEN 
 
Fysische toestand:  vloeibaar Ontledingstemperatuur:  Niet bepaald. 
Kleur: barnsteenkleurig Oxiderende eigenschappen: niet oxiderend. 
pH:  Niet bruikbaar. Dampspanning: Niet bepaald. 
Smeltpunt:  < 0 °C Dichtheid (bij 20 °C):  0,865 g/cm³ 
Beginkookpunt en kooktraject:  > 200 °C Verdelingscoëfficiënt: Niet bepaald. 
Vlampunt: > 110 °C Viscositeit / kinematisch: Niet bepaald. 
Zelfontbrandingstemperatuur:  Verdampingssnelheid (bij 20 °C): Niet bepaald. 
vast:  Niet bepaald.  
gas:  Niet bepaald.  
 
 
VERPAKKING 
 
350 ml flacon (12 x 350 ml karton) - 1L flacon (12 x 1L karton) 


