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De Atomaire Metaalconditioner Maximum verzorgt De Atomaire Metaalconditioner Maximum verzorgt 
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    Hoogwaardige innovatieve producten 
op basis van Nanotechnologie
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*1 flacon 950 ml is geschikt voor *1 flacon 950 ml is geschikt voor 
motoren met een volume van het motoren met een volume van het 

oliesysteem tot 30-45 liter. oliesysteem tot 30-45 liter. 

*1 flacon 950 ml is geschikt voor 
motoren met een volume van het 

oliesysteem tot 30-45 liter. 


