
PRODUCT 
CATALOG



BRAKECLEAN (BC)
Nulon Brakeclean (BC) adalah aerosol pembersih dengan daya ampuh untuk membersihkan 
minyak rem, minyak gemuk, oli dan kontaminasi dari komponen-komponen rem.
Nulon Brakeclean diformulasikan untuk membersihkan dan mencopot kotoran-kotoran yang 
selalu menempel disekitar komponen rem secara cepat dan efektif.

MANFAAT:
• Daya Pembersihan yang optimal
• Membersihkan debu rem, minyak rem, minyak gemuk dari komponen rem
• Mencegah karat pada disc brake

KEUNTUNGAN:
• Mencegah bunyi rem
• Kinerja rem yang lebih maksimal, Ramah lingkungan
• Menghemat biaya perawatan



CONTOH PEMAKAIAN



FOAMING AIR INTAKE CLEANER (FAIC)
Nulon Foaming Air Intake Cleaner (AIC) diformulasikan khusus untuk membersihkan ruang bakar 
& saluran sistem pembakaran tanpa perlu untuk membongkar mesin. Bahan aditif unik yang 
digunakan di Nulon (AIC) efektif untuk membersihkan kerak karbon.

MANFAAT:
• Membersihkan kerak karbon di ruang bakar
• Proses pembakaran lebih efisien
• Proses pembersihan yang cepat

KEUNTUNGAN:
• Performa mesin yang optimal
• Memulihkan kinerja mesin
• Menghilangkan gejala mesin ngelitik dengan segera
• Tarikan mesin terasa ringan



SEBELUM & SESUDAH



ENGINE OIL FLUSH (EOF)
Nulon Engine Oil Flush (EOF) diformulasikan untuk melunakan dan membersihkan kotoran, 
sisa-sisa pembakaran, kontaminasi  yang berkumpul di dalam sistem lubrikasi mesin.

MANFAAT:
• Membersihkan kotoran yang menempel di mesin
• Merawat oli baru tahan lebih
• Mencegah penyumbatan kotoran disaluran oli

KEUNTUNGAN:
• Daya mesin menjadi lebih awet
• Biaya perawatan yang lebih 
• Mencegah turun mesin dini



SEBELUM & SESUDAH



INJECTOR CLEANER (ICB)
Nulon Injector Cleaner menggunakan teknologi pembersih sistem bahan bakar yang terkini untuk 
membersihkan kerak karbon dari injektor & katup intake.

MANFAAT:
• Membersihkan ruang bakar
• Getaran mesin terasa lebih halus
• Merawat mesin menjadi lebih baik
• Emisi gas buang lebih bersih

KEUNTUNGAN:
• Tarikan mesin terasa lebih ringan
• Berkemudi menjadi lebih nyaman
• Biaya perawatan lebih murah 
• Efisiensi bahan bakar

CARA PEMAKAIAN: 
Dituangkan 1 Botol ke tangki bahan bakar



SEBELUM & SESUDAH



DIESEL INJECTOR CLEANER (ICD)
Nulon Diesel Injector Cleaner adalah pembersih yang diformulasikan untuk mesin diesel 
teknologi terbaru.Produk ini dapat meningkatkan efisiensi sistem bahan bakar solar, mengurangi 
asap knalpot hitam dan membuat tarikan terasa menjadi lebih ringan. Cocok untuk semua bahan 
bakar diesel termasuk biodiesel.

MANFAAT:
• Membersihkan Injector solar
• Menghasilkan pembakaran yang lebih efisien
• Menghindari kerusakan dini injector
• Emisi gas buang lebih bersih

KEUNTUNGAN:
• Tarikan menjadi lebih ringan
• Mengurangi asap hitam dari knalpot 
• Lebih hemat bahan bakar
• Biaya perawatan lebih murah 
• Efisiensi bahan bakar



SEBELUM & SESUDAH



FUEL CLEANER (NFC)
Nulon Fuel Cleaner (NFC) diformulasikan untuk mengeluarkan kontaminasi air dari tangki bahan 
bakar dan menjaga kebersihan sistem bahan bakar.Aman untuk bensin dan solar (termasuk 
bahan bakar yang mengandung ethanol dan bio solar)

MANFAAT:
• Membersihkan kontaminasi air dari sistem bahan bakar
• Menghambat pertumbuhan jamur & alga di tangki bahan bakar
• Mengurangi emisi knalpot

KEUNTUNGAN:
• Sistem bahan bakar yang bersih
• Mencegah mobil mogok dari akibat kontaminasi bahan bakar
• Ramah lingkungan

CARA PEMAKAIAN: 
Dituangkan 1 Botol ke tangki bahan bakar



ILUSTRASI NULON FUEL CLEANER (NFC)



EZI-GLIDE (SS)
Nulon Ezi-Glide (SS) Clear Silicone Spray digunakan sebagai pelumas untuk beranekaragam 
aplikasi. Nulon Ezi-Glide tidak bereaksi dengan sebagian besar interior mobil dan dapat 
digunakan untuk membentuk lapisan pelindung permukaan dari chemical yang merusak seperti 
oli, cat dan tinta.

MANFAAT:
• Bahan aman digunakan
• Untuk melumasi karet kaca
• Melindungi kaca film dari goresan
• Bisa untuk melumasi pintu geser & pintu bagasi
• Bisa di pakai sebagai pelumas di berbagai macam keperluan

KEUNTUNGAN:
• Ramah lingkungan
• Tidak meninggalkan noda di interior mobil
• Mengurangi bunyi jendela pada saat naik turun
• Penggunaan pintu geser dan bagasi yang mudah
• Bisa di pakai dirumah untuk gorden,engsel pintu, rel pintu, rantai sepeda/motor



JENIS PRODUCT BENSIN SOLAR AREA 
APLIKASI

JANGKA 
WAKTU

BRAKECLEAN (BC)   REM 10.000 KM

FOAMING AIR INTAKE (AIC)   RUANG BAKAR 10.000 KM

ENGINE ALL FLUSH (EOF)   RUANG MESIN 5.000 KM

INJECTOR CLEANER BENSIN 
(ICB)   TANGKI BENSIN 10.000 KM

INJECTOR CLEANER DIESEL 
(ICD)   TANGKI BENSIN 10.000 KM

NULON FUEL CLEANER (NFC)   TANGKI BENSIN 10.000 KM

SILICON SPRAY(SS)   KARET KACA
KETIKA 

DIPERLUKAN

SARAN PENGGUNAAN


