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Βέλτιστη σχέση τιμής –ποιότητας
Η σειρά AUTOPROFI περιλαμβάνει προϊόντα
πρώτης ποιότητας στις πιο συμφέρουσες τιμές.
Η ευρεία γκάμα προϊόντων καθαρισμού και
περιποίησης για την σωστή συντήρηση του
οχήματος, αποτελούν ιδανική λύση για τον
τελικό καταναλωτή.
Η ποιότητα των προϊόντων AUTOPROFI
ελέγχεται συνεχώς.
Σειρά υψηλής ποιότητας - προσιτή για τον
καθένα!
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Χορηγοί σε αγώνες ταχυτήτων
Είτε πρόκειται για αγωνιστικά αυτοκίνητα είτε για Grand Prixδεν υπάρχει πιο απαιτητική περίσταση για τον κινητήρα και τα
κυκλώματα του. Όλα τα στοιχεία που συλλέγουμε κατ‘
αυτόν τον τρόπο, είναι πολύ σημαντικά για εμάς διότι η
bluechemGROUP είναι ένας όμιλος με προσανατολισμό στο
μέλλον, με εσωτερικό τμήμα έρευνας και ανάπτυξης. Για το λόγο
αυτό, τα υψηλής ποιότητας προϊόντα μας χρησιμοποιούνται πάντα
σε διάφορες περιστάσεις. Το ADAC GT Masters ήταν η πρώτη
στη σειρά χορηγία μας. Από το 2011 είμαστε σπόνσορες αυτού
του πρωταθλήματος και στηρίζουμε τους απίστευτους θρίλους
της ταχύτητας. Το 2015 κάναμε το μεγάλο βήμα στην κορυφή των
sports και τώρα αποτελούμε τον επίσημο συνεργάτη της Sauber F1
ομάδας στην φόρμουλα 1. Επίσης, στηρίζουμε την ομάδα „Paragon Competition‘‘ στο Lamborghini Blancpain Super Trofeo North
America. Σε όλες τις χορηγίες μας υπάρχει ένα κοινό: Οι οδηγοί
εμπιστεύονται απόλυτα την άριστη ποιότητα της
bluechemGROUP και εμείς επωφελούμαστε από τις εμπειρίες τους
για να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τα προϊόντα μας.
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Καθαρισμός Συστήματος Λίπανσης | Engine Clean
Αφαιρεί την μόλυνση και κάθε είδους κατάλοιπα απο τις
εσωτερικές επιφάνειες του κινητήρα. Προσφέρει περισσότερη
δύναμη και μείωση κατανάλωσης λαδιού και καυσίμου. Αφαιρεί
τα επιβλαβή βερνικοειδή κατάλοιπα απο τα δαχτυλίδια εμβόλου
και την άνω περιοχή του κυλίνδρου. Καθαρίζει και μειώνει το
θόρυβο των υδραυλικών ωστηρίων. Εξουδετερώνει τα επιβλαβή
οξέα του κινητήρα. Προσφέρει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του
κινητήρα.

Περιεχόμενο

Κωδ

Συσκ. ( τεμ.)

EAN

250 ml

43210

24

4042292432103

Κατανάλωση
250 ml για 5lt λάδι

Χρόνος Δράσης
περίπου 15 λεπτά

Πεδία εφαρμογής
Για χρήση σε όλους τους βενζινοκινητήρες
και πετρελαιοκινητήρες, LPG, κιβώτια
ταχυτήτων και διαφορικά

Εσωτερική προστασία κινητήρα με νανομόρια
Nano Engine Protect
Σχηματίζει ένα αποτελεσματικό προστατευτικό στρώμα
Nano στο λάδι. Βελτιώνει την απόδοση του κινητήρα, την
ροή λαδιού κατά την ψυχρή εκκίνηση, προσφέρει
ομαλότερη και πιο αθόρυβη λειτουργία, εξασφαλίζει
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των κινούμενων μερών και έχει
εξαιρετικές προστατευτικές ιδιότητες σε περιόδους
έλλειψης λαδιού. Βοηθά στη μείωση κατανάλωσης
καυσίμου.

Περιεχόμενο

Κωδ

Συσκ. ( τεμ.)

250 ml

43218

24

Κατανάλωση
250 ml για 5lt λάδι

EAN
4042292432189
Χρόνος Δράσης

Δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Πεδία εφαρμογής
Για χρήση στο κύκλωμα λίπανσης των
4χρονων βενζινοκινητήρων,
πετρελαιοκινητήρων, LPG

Προστασία Συστήματος Λίπανσης | Oil System Care

Περιεχόμενο

Κωδ

Συσκ. ( τεμ.)

EAN

Μειώνει αισθητά φθορά και τριβή, την κατανάλωση λαδιού
και καυσίμου. Προστατεύει ενάντια στη διάβρωση και τα
επιβλαβή οξέα του κινητήρα. Βελτιώνει τη λιπαντική
ιδιότητα του λαδιού σε όλες τις θερμοκρασίες. Εξασφαλίζει
προστασία. Δεν περιέχει βαρέα μέτταλα.

250 ml

43214

24

4042292432141

Κατανάλωση
250ml για 5lt λάδι

Χρόνος Δράσης
Δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Πεδία εφαρμογής
Για χρήση στο κύκλωμα λίπανσης των
4χρονων βενζινοκινητήρων,
πετρελαιοκινητήρων, LPG καθώς και σε
μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων και
διαφορικά.

Engine | Κινητήρας

Στεγανοποίηση διαρροών λαδιού κινητήρα
Engine Oil Stop Leak
Ο συνδυασμός των καινοτόμων συστατικών του σταματά
άμεσα και εμποδίζει την διαρροή λαδιών κινητήρα.
Αναγεννά πλαστικά και λαστιχένια εξαρτήματα, τσιμούχες,
Ο-ρινκ κ.α. Σταθεροποιεί το ιξώδες του λαδιού και
εμποδίζει την οξείδωση του. Μειώνει την κατανάλωση
λαδιού στα δαχτυλίδια εμβόλων.

Περιεχόμενο

Κωδ

Συσκ. ( τεμ.)

EAN

250 ml

43223

24

4042292432233

Κατανάλωση
250ml για 5lt λάδι

Χρόνος Δράσης
Δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Πεδία εφαρμογής
Για χρήση σε όλους τους βενζινοκινητήρες,
πετρελαιοκινητήρες, LPG καθώς και σε
μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων και διαφορικά.

Για περισσότερες πληροφορίες προϊόντος ανατρέξτε στο έντυπο τεχνικών πληροφοριών/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας
For more information see product information sheet/safety data sheet
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Προστασία υδραυλικών ωστηρίων | Hydraulic Lifter Care
Καθαρίζει τα υδραυλικά ωστήρια και εξαφανίζει τους
ενοχλητικούς θορύβους. Η φόρμουλα του εξασφαλίζει την
αξιόπιστη λειτουργία των υδραυλικών ωστηρίων. Mειώνει
την τριβή και την φθορά. Βελτιώνει τα χαρακτηριστικά της
ψυχρής εκκίνησης.

Περιεχόμενο

Κωδ

Συσκ. ( τεμ.)

EAN

250 ml

43224

24

4042292432240

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

250ml για 5lt λάδι

Δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Πεδία εφαρμογής
Για χρήση στο κύκλωμα λίπανσης των
4χρονων βενζινοκινητήρων ,
πετρελαιοκινητήρων, LPG

Αντικαπνικό Λαδιού | Oil Anti Smoke
Mειώνει σημαντικά την κάπνα και τον σχηματισμό της.
Εξασφαλίζει αθόρυβη λειτουργία και προσφέρει δύναμη
στον κινητήρα. Διατηρεί σταθερό το ιξώδες του λαδιού και
δρα ενάντια στην οξείδωση του. Βελτιστοποιεί την πίεση
λαδιού στο σύστημα.

Περιεχόμενο

Κωδ

Συσκ. ( τεμ.)

EAN

250 ml

43225

24

4042292432257

Κατανάλωση
250 ml για 5 lt λάδι

Χρόνος Δράσης
Δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Πεδία εφαρμογής
Για χρήση στο κύκλωμα λίπανσης των
4χρονων βενζινοκινητήρων ,
πετρελαιοκινητήρων, LPG

ΧΩΡΙΣ εσωτερικό καθαρισμό του
κινητήρα

ME Εσωτερικό Καθαρισμό
Κινητήρα

Έλεγχος
λαδιού

*

Εσωτερικός
Καθαρισμός
κινητήρα Γιατί;

Τμήμα
εμβόλου

Engine | Κινητήρας

Μπουζί

*

Για περισσότερες πληροφορίες προϊόντος ανατρέξτε στο έντυπο τεχνικών πληροφοριών/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας
For more information see product information sheet/safety data sheet

9

Καθαρισμός Συστήματος Τροφοδοσίας Πετρελαίου
Diesel System Clean
Αφαιρεί τα βερνικοειδή κατάλοιπα από τα μπεκ, τις αντλίες,
τις έδρες βαλβίδων και εμποδίζει τον επανασχηματισμό
τους. Λιπαίνει και προστατεύει το σύστημα καυσίμου και
το άνω μέρος κυλίνδρου. Βελτιώνει την σταθερότητα
καυσίμου και ελαττώνει τις εκπομπές καυσαερίων.

Περιεχόμενο

Κωδ

Συσκ. ( τεμ.)

250 ml

43212

24

Κατανάλωση

EAN
4042292432127
Χρόνος Δράσης

250ml για 60lt diesel

Δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Πεδία εφαρμογής

Για χρήση σε 4χρονους πετρελαιοκινητήρες.
Ιδανικό για συστήματα άμεσου ψεκασμού και
common rail.

Καθαρισμός & Προστασία Συστήματος Common Rail
Common Rail Diesel System Clean & Protect
Αφαιρεί ολοκληρωτικά όλα τα κατάλοιπα μόλυνσης από το
σύστημα καυσίμου καθώς επίσης εξουδετερώνει και
απορροφά τα μόρια νερού στο καύσιμο. Πληρεί τις
προδιαγραφές του HFRRTest κατά DIN EN ISO 12156-1.
Εξασφαλίζει ιδανική καύση, απόδοση καυσίμου και
προσφέρει λίπανση σε ολόκληρο το σύστημα.

Περιεχόμενο

Κωδ

Συσκ. (τεμ.)

EAN

250 ml

43221

24

4042292432219

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

250ml για 60lt diesel

Δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Πεδία εφαρμογής

Fuel System Diesel | Σύστημα Καυσίμου πετρελαίου

Για χρήση σε 4χρονους πετρελαιοκινητήρες.
Ιδανικό για συστήματα άμεσου ψεκασμού
και common rail.

Καθαρισμός Συστήματος Τροφοδοσίας Πετρελαίου
Diesel System Super Clean
Ιδιαίτερα ισχυρή καθαριστική δράση. Εξουδετερώνει την
μόλυνση που προκαλείται κατά τη λειτουργία, από το
ρεζερβουάρ έως τους θαλάμους καύσης. Αφαιρεί τα
κατάλοιπα ρητινών και ελευθερώνει τα‚ ‘’μπλοκαρισμένα’’
μπεκ και τις αντλίες. Εξουδετερώνει τα κατάλοιπα άνθρακα
και αιθάλης απο όλη την περιοχή του άνω μέρους του
κυλίνδρου. Λιπαίνει και προστατεύει όλο το σύστημα
(ιδανική λίπανση σύμφωνα με DIN590 HFRR). Εγγυάται
αξιόπιστη λειτουργία του καταλύτη με μεγαλύτερη διάρκεια
ζωής.

Βελτιωτικό και καθαριστικό πετρελαίου
Guard Fill Diesel

Βελτιώνει την ποιότητα του πετρελαίου και μειώνει τα
κατάλοιπα άνθρακα στις βαλβίδες και τον θάλαμο καύσης.
Βελτιώνει την καύση μειώνοντας τις τιμές καυσαερίων.
Κατάλληλο και για καύσιμο biodiesel και για μοριακά
φίλτρα.

Περιεχόμενο

Κωδ

Συσκ. (τεμ.)

250 ml

43246

24

Κατανάλωση

EAN
404229243246
Χρόνος Δράσης

Δρα στην διάρκεια λειτουργίας

250ml για 60lt diesel
Πεδία εφαρμογής

Για χρήση σε 4χρονους
πετρελαιοκινητήρες. Ιδανικό για
συστήματα άμεσου ψεκασμού και
common rail.

Περιεχόμενο

Κωδ

Συσκ. ( τεμ.)

EAN

75 ml

43240

24

4042293432400

Κατανάλωση
75ml για 80lt diesel

Χρόνος Δράσης
Δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Πεδία εφαρμογής

Για χρήση σε πετρελαιοκινητήρες με φίλτρα
σωματιδίων, τούρμπο και καταλύτη.

Για περισσότερες πληροφορίες προϊόντος ανατρέξτε στο έντυπο τεχνικών πληροφοριών / δελτίο δεδομένων ασφαλείας
For more information see product information sheet / safety data sheet
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Βελτιωτικό Κετανίων | Cetan Boost
Βελτιώνει την ιπποδύναμη του κινητήρα αυξάνοντας τον
αριθμό κετανίων του πετρελαίου έως και 5 μονάδες.
Μειώνει τους θορύβους και την υπερθέρμανση. Βελτιώνει
σημαντικά την διαδικασία καύσης. Μειώνει την κάπνα και
την φθορά.

Περιεχόμενο

Κωδ

Συσκ. ( τεμ.)

EAN

250 ml

43216

24

4042292432165

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

250ml για 60lt diesel

Δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Πεδία εφαρμογής
Για όλους τους κινητήρες πετρελαίου
συμπεριλαμβανομένων των common rail,
άμεσου ψεκασμού κ.α.

Οργανικό Καθαριστικό Πετρελαίου
Diesel Organic Cleaner
Ισχυρό καθαριστικό προϊόν βασισμένο σε ειδικά
επιφανειοδραστικά συστατικά, κατάλληλο για την
προληπτική απολύμανση ολόκληρου του συστήματος
καυσίμου των πετρελαιοκίνητων οχημάτων. Σκοτώνει τα
βακτήρια, τους μύκητες και την άλγη που προκαλούν τον
σχηματισμό μυκητολάσπης , προλαμβάνοντας την
επαναδημιουργία τους και παρεμποδίζοντας το φράξιμο
του φίλτρου καυσίμου.

Περιεχόμενο

Κωδ

Συσκ. ( τεμ.)

EAN

250 ml

43270

24

4042292432707

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

250ml για 60lt Diesel

Δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Πεδία εφαρμογής

Οργανικό Καθαριστικό Πετρελαίου 1:1000
Diesel Organic Cleaner 1:1000
Ισχυρό καθαριστικό συμπυκνωμένο προϊόν, κατάλληλο για
την προληπτική απολύμανση ολόκληρου του συστήματος
καυσίμου των πετρελαιοκίνητων οχημάτων. Σκοτώνει τα
βακτήρια, τους μύκητες και την άλγη που προκαλούν τον
σχηματισμό μυκητολάσπης, προλαμβάνοντας την
επαναδημιουργία τους και παρεμποδίζοντας το φράξιμο
του φίλτρου καυσίμου.

Περιεχόμενο

Κωδ

Συσκ. (τεμ.)

250 ml
1000 ml

43294
43299

24
12

Κατανάλωση

Fuel System Diesel | Σύστημα Καυσίμου πετρελαίου

Κατάλληλο για εφαρμογή σε πετρελαιοκίνητα
οχήματα ή και βιοκαύσιμο, με προσθήκη
στην δεξαμενή καυσίμου. Συστήνεται καιγια
δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμου , σκάφη,
αγροτικά μηχανήματα,τροχόσπιτα.

EAN

Χρόνος Δράσης

250ml για 250lt diesel

Δρα στην διάρκεια λειτουργίας

1lt για 1000 λίτρα πετρελαίου
Application fields
Πεδία εφαρμογής

Κατάλληλο για εφαρμογή σε πετρελαιοκίνητα
οχήματα ή και βιοκαύσιμο, με προσθήκη στην
δεξαμενή καυσίμου. Συστήνεται καιγια δεξαμενές
αποθήκευσης καυσίμου , σκάφη, αγροτικά
μηχανήματα,τροχόσπιτα

Αντικαπνικό καυσίμου πετρελαίου
Diesel Anto Smoke
Μειώνει σημαντικά τα καυσαέρια και τους ενοχλητικούς
θορύβους από όλους τους πετρελαιοκινητήρες. Το προϊόν
εξασφαλίζει ιδανική λίπανση όλων των κινούμενων μερών
και συνεπώς καθαρή και δυνατή καύση με ελάχιστη
δημιουργία κάπνας και αιθάλης. Προστατεύει το σύστημα
από την διάβρωση.

Περιεχόμενο

Κωδ

Συσκ. ( τεμ.)

150 ml

43231

24

Κατανάλωση
150ml για 50 lt diesel

EAN
4042292432318
Χρόνος Δράσης

Δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Πεδία εφαρμογής

Για χρήση σε πετρελαιοκινητήρες.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε πληροφορίες για το προϊόν δελτίου δεδομένων φύλλο / ασφαλείας. Άλλα μεγέθη δοχείων κατόπιν αιτήματος.
Για περισσότερες πληροφορίες προϊόντος ανατρέξτε στο έντυπο τεχνικών πληροφοριών / δελτίο δεδομένων ασφαλείας
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.
For more information see product information sheet / safety data sheet
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Αντιπαγωτικό και προστατευτικό πετρελαίου 1:200
Diesel Anti-Gel 1:200
Προστατευτικό του συστήματος καυσίμου diesel που
βοηθά στη βελτίωση ροής. Προσφέρει προστασία μέχρι
-33 °C το μέγιστο. Εμποδίζει το σχηματισμό κρυστάλλων
παραφίνης που δημιουργούνται εξαιτίας των χαμηλών
θερμοκρασιών. Αυξάνει την ασφάλεια οδήγησης το
χειμώνα. Βελτιώνει την ικανότητα φιλτραρίσματος
αποτρέποντας την απόφραξη του φίλτρου. Βελτιώνει
σημαντικά την ψυχρή εκκίνηση και τη ρευστότητα του
καυσίμου diesel. Λιπαίνει με άριστο τρόπο όλα τα
κινούμενα μέρη του συστήματος καυσίμου.

Περιεχόμενο

Κωδ

Συσκ. ( τεμ.)

EAN

250 ml

43217

24

4042292432172

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

250ml για 60lt diesel

Δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Πεδία εφαρμογής

Για χρήση σε πετρελαιοκινητήρες.

Αντιβακτηριακό Πετρελαίου | Diesel Anti Bacteria
Απολυμαίνει ολόκληρο το σύστημα καυσίμου diesel
εξουδετερώνοντας βακτήρια και μύκητες που δημιουργούνται
λόγω της ανάμιξης τουλάχιστον 7% biodiesel στο diesel
κίνησης σύμφωνα με την οδηγία 2003/30/ΕΕ για προώθηση
χρήσης Βιοκαυσίμων. Επίσης παρεμποδίζει το φράξιμο του
φίλτρου καυσίμου και την επαναδημιουργία μυκητών. Είναι
κατάλληλο για όλες τις ποιότητες πετρελαίου κίνησης καθώς
και για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Fuel System Diesel | Σύστημα Καυσίμου πετρελαίου

Μόνο για επαγγελματική χρήση. Διαβάστε τις συνημμένες
οδηγίες πριν από τη χρήση. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα
με ασφάλεια. Πριν τη χρήση, διαβάστε πάντα τις
υποδείξεις στην ετικέτα καθώς και στις οδηγίες χρήσεως.

Αντιβακτηριακό Πετρελαίου 1:1000
Diesel Anti Bacteria 1:1000
Υψηλής αποτελεσματικότητας συμπυκνωμένο
αντιβακτηριακό που απολυμαίνει ολόκληρο το σύστημα
καυσίμου diesel εξουδετερώνοντας βακτήρια και μύκητες
που δημιουργούνται λόγω της ανάμιξης τουλάχιστον 7%
biodiesel στο diesel κίνησης σύμφωνα με την οδηγία
2003/30/ΕΕ για προώθηση χρήσης Βιοκαυσίμων. Ιδανικό
για δεξαμενές μεγάλης χωρητικότητας. Επίσης παρεμποδίζει
το φράξιμο του φίλτρου καυσίμου και την επαναδημιουργία
μυκητών. Είναι κατάλληλο για όλες τις ποιότητες πετρελαίου
κίνησης καθώς και για το πετρέλαιο θέρμανσης.
Μόνο για επαγγελματική χρήση. Διαβάστε τις συνημμένες
οδηγίες πριν από τη χρήση. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα
με ασφάλεια. Πριν τη χρήση, διαβάστε πάντα τις
υποδείξεις στην ετικέτα καθώς και στις οδηγίες χρήσεως.

Περιεχόμενο

Κωδ

Συσκ. ( τεμ.)

250 ml

43167

24

Κατανάλωση
250ml για 60lt Diesel

EAN
4042292432707
Χρόνος Δράσης

Δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Πεδία εφαρμογής

Για πετρελαιοκινητήρες, δεξαμενές καυσίμου,
γεννήτριες πετρελαίου

Περιεχόμενο

Κωδ

Συσκ. (τεμ.)

EAN

250 ml
1000 ml

43174
43176

24
12

4042292431748
4042292431762

Κατανάλωση

250ml για 250lt diesel

1lt για 1000 λίτρα πετρελαίου

Χρόνος Δράσης

Δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Πεδία εφαρμογής
Για πετρελαιοκινητήρες, δεξαμενές καυσίμου,
γεννήτριες πετρελαίου

Για περισσότερες πληροφορίες προϊόντος ανατρέξτε στο έντυπο τεχνικών πληροφοριών / δελτίο δεδομένων ασφαλείας
For more information see product information sheet / safety data sheet
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Καθαριστικό για φίλτρα σωματιδίων | DPF Clean
Δραστικό καθαριστικό που προσφέρει μόνιμο και
ολοκληρωμένο καθαρισμό του φίλτρου κατά την διάρκεια
οδήγησης. Δεν απαιτείται συναρμολόγηση ή
αποσυναρμολόγηση, χρόνος αναμονής κ.α. Μειώνει την
θερμοκρασία ανάφλεξης λόγω αιθάλης που έχει
συγκεντρωθεί στο φίλτρο. Αποτρέπει τον σχηματισμό
δευτερογενών καυσαερίων.

Περιεχόμενο

Κωδ

Συσκ. ( τεμ.)

EAN

250 ml

43241

24

4042292432417

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

250ml για 60lt diesel

Δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Πεδία εφαρμογής
Kατάλληλο για όλους τους κινητήρες
πετρελαίου με φίλτρο σωματιδίων.
Μπορεί να αναμιχθεί με όλα τα καύσιμα
πετρελαίου.

Αποπλυστικό υγρό για φίλτρα σωματιδίων
DPF Flushing Liquid

Καθαρίζει και αφαιρεί όλα τα μόρια κάπνας και βρωμιάς
από το Φίλτρο σωματιδίων. Ισχυρή καθαριστική δράση
χωρίς να βλάπτει τα μέρη του φίλτρου. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε υλικά αλουμινίου, μαγνησίου,
ψευδαργύρου και καδμίου. Το προϊόν είναι κατάλληλο για
την ανάπλαση του φίλτρου σωματιδίων.

Περιεχόμενο

Κωδ

Συσκ. ( τεμ.)

1L

43242

12

Κατανάλωση

EAN
4042292432424
Χρόνος Δράσης

περίπου 3-5 λίτρα, ανάλογα με το
μέγεθος του φίλτρου

Περίπου 8-10 ώρες

Application fields Πεδία
εφαρμογής

Καθαριστικός Αφρός φίλτρων σωματιδίων/καταλύτη
DPF Catalyst Cleaner
Το DPF Catalyst Cleaner διαλύει και αφαιρεί όλη τη
μόλυνση και τα κατάλοιπα αιθάλης από τα φίλτρα
σωματιδίων και τον καταλύτη χωρίς να απαιτείται
αποσυναρμολόγηση. Εξαλείφει κάθε απώλεια απόδοσης ή
δυσλειτουργίες που προκαλούνται από μολυσμένα φίλτρα
σωματιδίων και καταλύτες και επαναφέρει την πλήρη
λειτουργία τους. Το προϊόν είναι επίσης κατάλληλο για τον
καθαρισμό της βαλβίδας EGR.

Περιεχόμενο

Κωδ

Συσκ. (τεμ.)

EAN

400 ml

43159

12

4042292431595

Κατανάλωση
400 ml για 1 εφαρμογή

Fuel System Diesel | Σύστημα Καυσίμου πετρελαίου

Κατάλληλο για όλα τα φίλτρα σωματιδίων
πετρελαίου.

Χρόνος Δράσης
Δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Πεδία εφαρμογής

Καθαρισμός του φίλτρου σωματιδίων
πετρελαίου και καταλύτη. Επίσης ιδανικό
για καθαρισμό βαλβίδων EGR

Για περισσότερες πληροφορίες προϊόντος ανατρέξτε στο έντυπο τεχνικών πληροφοριών / δελτίο δεδομένων ασφαλείας
For more information see product information sheet / safety data sheet
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Καθαριστικό μπεκ & βαλβίδων | Injection System Clean

Περιεχόμενο

Κωδ

Συσκ. ( τεμ.)

EAN

Αφαιρεί τα κατάλοιπα άνθρακα από το σύστημα
ψεκασμού, τις βαλβίδες , τον χώρο εισαγωγής και όλο τον
χώρο του θαλάμου καύσης. Εξασφαλίζει καθαρή και
δυνατή καύση. Μειώνει τις τιμές των εκπομπών
καυσαερίων. Εγγυάται την ιδανική ποσότητα ψεκασμού.
Προσφέρει ιδανική προστασία στον κινητήρα, επιμηκύνει
τη διάρκεια ζωής του και εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία
του.

250 ml

43213

24

4042292432134

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης
Δρα στην διάρκεια λειτουργίας

250ml για 60lt βενζίνης
Application fields Πεδία
εφαρμογής

Για όλους τους βενζινοκινητήρες.

Καθαρισμός Συστήματος Τροφοδοσίας
Petrol System Clean
Αφαιρεί τις βερνικοειδείς επικαθήσεις από ολόκληρο το
σύστημα καυσίμου και προσφέρει καθαρή και δυνατή
καύση. Μειώνει τις εκπομπές καυσαερίων, δεσμεύει την
υγρασία, λιπαίνει και προστατεύει. Παρατείνει την ζωή του
κινητήρα.

Περιεχόμενο

Κωδ

Συσκ. ( τεμ.)

250 ml

43211

24

Κατανάλωση

EAN
4042292432110
Χρόνος Δράσης

Δρα στην διάρκεια λειτουργίας

250ml για 60lt βενζίνης
Πεδία εφαρμογής

Για όλους τους βενζινοκινητήρες.

Fuel System Petrol | Σύστημα Καυσίμου Βενζίνης

Βελτιωτικό και καθαριστικό βενζίνης
Guard Fill Petrol
Βελτιώνει την ποιότητα της βενζίνης και μειώνει τα
κατάλοιπα άνθρακα στις βαλβίδες και τον θάλαμο καύσης.
Βελτιώνει την καύση μειώνοντας τις τιμές καυσαερίων.
Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου. Κατάλληλο και για
καύσιμο μεθανόλης και αιθανόλης

Περιεχόμενο

Κωδ

Συσκ. ( τεμ.)

EAN

75 ml

43239

24

4042293432394

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

75ml για 80lt βενζίνης

Δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Πεδία εφαρμογής

Για όλους τους βενζινοκινητήρες.

Βελτιωτικό αριθμού Οκτανίων | Octane Boost |

Περιεχόμενο

Κωδ

Συσκ. ( τεμ.)

EAN

Αυξάνει μέχρι 5 βαθμούς τον αριθμό των οκτανίων της
βενζίνης. Συστήνεται κυρίως για καύσιμο χαμηλής
ποιότητας. Εξαλείφει τους θορύβους του κινητήρα και
συνεπώς μηχανικές βλάβες. Εξασφαλίζει καλύτερη
απόδοση.

250 ml

43215

24

4042292432158

Κατανάλωση
250ml για 60lt βενζίνης

Χρόνος Δράσης
Δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Πεδία εφαρμογής

Για όλους τους βενζινοκινητήρες.

Για περισσότερες πληροφορίες προϊόντος ανατρέξτε στο έντυπο τεχνικών πληροφοριών / δελτίο δεδομένων ασφαλείας
For more information see product information sheet / safety data sheet
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Kαθαριστικό αισθητήρα λάμδα και καταλύτη | OXICAT

Περιεχόμενο

Κωδ

Συσκ. (τεμ.)

EAN

Το OXICAT βασίζεται σε μια νέα τεχνολογία καθαρισμού
καταλοίπων άνθρακα, και είναι ειδικά σχεδιασμένο για τον
καθαρισμό ολόκληρου του συστήματος εξαγωγής
καυσαερίων. Διαλύει τις ρητίνες, τα βερνίκια και τα
κατάλοιπα άνθρακα από ολόκληρο το σύστημα εξαγωγής
καυσαερίων, τον αισθητήρα λάμδα, την βαλβίδα EGR και
τον καταλύτη.

250 ml

43243

24

4042292432431

Κατανάλωση
250ml για 60lt βενζίνης

Χρόνος Δράσης
Δρα κατά την διάρκεια
λειτουργίας

Πεδία εφαρμογής

Fuel System Petrol | Σύστημα Καυσίμου Βενζίνης

Για χρήση σε 4χρονους βενζινοκινητήρες ,
πετρελαιοκινητήρες, LPG,υβριδικά

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε πληροφορίες για το προϊόν δελτίου δεδομένων φύλλο / ασφαλείας. Άλλα μεγέθη δοχείων κατόπιν αιτήματος.
Για περισσότερες πληροφορίες προϊόντος ανατρέξτε στο έντυπο τεχνικών πληροφοριών / δελτίο δεδομένων ασφαλείας
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.
For more information see product information sheet / safety data sheet

15

Σύστημα καθαρισμού & προστασίας LPG
LPG System Clean & Protect
Μειώνει αισθητά την φθορά και εξασφαλίζει την προστασία
των βαλβίδων, απορροφά την επιβλαβή υγρασία και
προστατεύει ολόκληρο το σύστημα υγραερίου ενάντια στη
διάβρωση. Εμποδίζει τον σχηματισμό καταλοίπων καύσης
και προστατεύει ενάντια στην οξείδωση του υγραερίου LPG
που προκαλείται με την πάροδο του χρόνου.

Περιεχόμενο

Κωδ

Συσκ. (τεμ.)

EAN

120 ml

43233

24

4042293432332

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

120ml για 50lt lpg

Δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Πεδία εφαρμογής

Χρήση στην δεξαμενή καυσίμου LPG.

Καθαρισμός συστ. καυσίμου βενζίνης (LPG+βενζίνη)
Petrol System Cleaner LPG
Ειδικά σχεδιασμένο για LPG οχήματα. Διαλύει άμεσα και με
μακροπρόθεσμη δράση ακόμα και τα μικρότερα μόρια
μόλυνσης και κατάλοιπα ρητινών, στον θάλαμο καύσης.
Περιέχει εξαιρετικά ενεργά λιπαντικά συστατικά που
εξασφαλίζουν προστασία των βαλβίδων ενάντια στην
φθορά, την τριβή και την διάβρωση. Μειώνει την
κατανάλωση καυσίμου και την εκπομπή καυσαερίων καθώς
επίσης επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα. Η τακτική
του χρήση εξασφαλίζει μακροπρόθεσμη ‘’σταθερότητα’’ του
καυσίμου.

Περιεχόμενο

Κωδ

Συσκ. (τεμ.)

EAN

200 ml

43149

24

4042292431496

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

200ml για 50lt βενζίνης

Δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Πεδία εφαρμογής

Χρήση στην δεξαμενή καυσίμου βενζίνης.

Λιπαντικό βαλβίδων LPG
LPG Valve Lube

LPG System | Σύστημα LPG (υγραερίου)

Εξαιρετικά ενεργό πρόσθετο που μειώνει την φθορά και
τριβή των βαλβίδων και των εδρών τους στους κινητήρες
LPG, προσφέροντας μόνιμη προστασία. Η ειδική σύνθεση
του προϊόντος, καθαρίζει και λιπαίνει το άνω μέρος του
θαλάμου καύσης σχηματίζοντας ένα προστατευτικό στρώμα
ανάμεσα στις βαλβίδες και τις έδρες τους. Η ενεργή
προστασία ενάντια σε φθορά και τριβή και ο ιδανικός
„διασκορπισμός’’ θερμότητας.

LPG

Περιεχόμενο

Κωδ

Συσκ. (τεμ.)

EAN

1000 ml

43220

12

4042292432202

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

50ml για περίπου 50 lt βενζίνη

Δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Πεδία εφαρμογής
αποκλειστικά σε αυτόματο διανεμητή
οχημάτων με διπλό σύστημα (βενζίνη/
υγραέριο).

Αντάπτορες για LPG Clean
PVC Adapter ø 10 mm

PVC Adapter ø 12 mm

PVC Adapter ø 14 mm

Κωδ

Συσκ.
(τεμ.)

EAN

Κωδ

Συσκ.
(τεμ.)

EAN

Κωδ

Συσκ.
(τεμ.)

EAN

33353

1

4042292333530

33354

1

4042292333547

33355

1

4042292333554

Για
Γιαπερισσότερες
περισσότερεςπληροφορίες
πληροφορίεςπροϊόντος
προϊόντοςανατρέξτε
ανατρέξτεστο
στοέντυπο
έντυποτεχνικών
τεχνικώνπληροφοριών
πληροφοριών/ /δελτίο
δελτίοδεδομένων
δεδομένωνασφαλείας
ασφαλείας
For
Formore
moreinformation
informationsee
seeproduct
productinformation
informationsheet
sheet/ /safety
safetydata
datasheet
sheet
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Αντάπτορες για LPG Clean
Μεταλλικός αντάπτορας ø 22 mm

Γενικής Χρήσης αντάπτορας ø 10/12/14 mm

Κωδ

Συσκ.
(τεμ.)

EAN

Κωδ

Συσκ.
(τεμ.)

EAN

33351

1

4042292333516

33352

1

4042292333523

Σύστημα Ψύξης - Radiator System
Αποπλυστικό συστήματος ψύξης | Radiator Flush

Περιεχόμενο

Κωδ

Συσκ. (τεμ.)

EAN

Καθαρίζει το σύστημα ψύξης από σκουριά , βλαβερά
ιζήματα και άλατα. Διαλύει κάθε είδους κατάλοιπα και
εξασφαλίζει την σωστή λειτουργία του εναλλάκτη
θερμότητας, των βαλβίδων, του θερμοστάτη και της
αντλίας. Προστατεύει αποτελεσματικά από την σκουριά
και την διάβρωση. Συνεισφέρει στην ιδανική εκπομπή
ζεστού και κρύου αέρα.

250 ml

43227

24

4042293432271

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

250ml για έως 8lt αντιψυκτικού
υγρού

Περίπου 20-30 λεπτά

Πεδία εφαρμογής
Για χρήση σε όλα τα κυκλώματα νερού
ψύξης βενζινοκινητήρων και
πετρελαιοκινητήρων ή βιομηχανικού
εξοπλισμού.

Στεγανωτικό διαρροών | Radiator Stop Leak
Εμποδίζει την ηλεκτρόλυση και το φαινόμενο της
σπηλαίωσης, βελτιώνει την μετάδοση θερμότητας και
διατηρεί σταθερή την τιμή ΡΗ. Προστατεύει από τη
σκουριά, τη διάβρωση και τα υπολείμματα αλάτων.
Λιπαίνει τις βαλβίδες, το θερμοστάτη και τις αντλίες νερού.

Περιεχόμενο

Κωδ

Συσκ. (τεμ.)

EAN

250 ml

43226

24

4042293432264
Χρόνος Δράσης

Κατανάλωση
250ml για έως 8lt αντιψυκτικού
υγρού

Δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Πεδία εφαρμογής

Καθαριστικό Λαδιού συστήματος ψύξης
Radiator Oil Cleaner
Καθαρίζει ολόκληρο το σύστημα ψύξης και αφαιρεί τα
κατάλοιπα λαδιού και τη λάσπη, που δημιουργούνται από
τις προβληματικές φλάντζες κεφαλής κυλίνδρου ή τα
ψυγεία με διαρροές

Περιεχόμενο

Κωδ

Συσκ. (τεμ.)

EAN

300 ml

43230

12 Sets

4042293432301

Κατανάλωση
250ml για έως 8lt αντιψυκτικού
υγρού

Radiator System | Σύστημα Ψύξης

Για χρήση σε όλους τους υδρόψυκτους
κινητήρες.

Χρόνος Δράσης
Δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Πεδία εφαρμογής
Για όλα τα κλειστά συστήματα ψύξης με
νερό. Επίσης κατάλληλο για εναλλάκτες
θερμότητας. Αναμιγνύεται με όλα τα
ψυκτικά υγρά.
Για
Γιαπερισσότερες
περισσότερεςπληροφορίες
πληροφορίεςπροϊόντος
προϊόντοςανατρέξτε
ανατρέξτεστο
στοέντυπο
έντυποτεχνικών
τεχνικώνπληροφοριών
πληροφοριών/ /δελτίο
δελτίοδεδομένων
δεδομένωνασφαλείας
ασφαλείας
For
Formore
moreinformation
informationsee
seeproduct
productinformation
informationsheet
sheet/ /safety
safetydata
datasheet
sheet
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Απολυμαντικό-αντιβακτηριδιακό σπρέυ
Klima Fresh
Καθαρίζει και απολυμαίνει αποτελεσματικά το σύστημα
κλιματισμού, εξουδετερώνει κακοσμίες, βακτηρίδια,
μύκητες, μούχλα και καταπολεμά την δημιουργία τους.
Ταπετσαρίες και πατάκια απολυμαίνονται. Επιτρέπει την
εισχώρηση φρέσκου και καθαρού αέρος στο εσωτερικό
του οχήματος.

Περιεχόμενο

Κωδ

Συσκ. (τεμ.)

EAN

150 ml

43170

12

4042293431700

Κατανάλωση
150ml για 1 εφαρμογή

Χρόνος Δράσης
περίπου 1 λεπτό

Πεδία εφαρμογής
Απομάκρυνση οσμών σε εσωτερικούς
χώρους οχημάτων και συστήματα A / C
αυτοκινήτου. Εφαρμογή σε αυτοκίνητα,
φορτηγά, εμπορικά οχήματα κλπ.

Καθαριστικό αφρός κλιματισμού
Air Condition Foam Cleaner
Ενεργός αφρός που δρα στις επιφάνειες του εξαερωτήρα,
για τον επαγγελματικό καθαρισμό του συστήματος
κλιματισμού. Αφαιρεί τη βρωμιά, βακτηρίδια και μύκητες.
Με ευχάριστο άρωμα.

Περιεχόμενο

Κωδ

Συσκ. (τεμ.)

250 ml

43207

12

Consumption
Κατανάλωση
250ml για 1 εφαρμογή

EAN
4042293432073
Reaction time
Χρόνος Δράσης

περίπου 15 λεπτά

Πεδία εφαρμογής

Air Condition & Air Freshener | Κλιματισμός

Μονάδες κλιματισμού σε αυτοκίνητα,
φορτηγά και λεωφορεία κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες προϊόντος ανατρέξτε στο έντυπο τεχνικών πληροφοριών / δελτίο δεδομένων ασφαλείας
For more information see product information sheet / safety data sheet
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Αποπλυστικό αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων
Automatic Transmission Flush
Αφαιρεί υπολείμματα οξειδωμένου λαδιού και μόλυνση
καθαρίζοντας ολοκληρωτικά το σύστημα του αυτόματου
κιβωτίου ταχυτήτων. Εξασφαλίζει ομαλή εναλλαγή
ταχυτήτων.

Περιεχόμενο

Κωδ

Συσκ. (τεμ.)

EAN

250 ml

43235

24

4042292432356

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

250 ml για εφαρμογή

Περίπου 10-15 λεπτά

Πεδία εφαρμογής

Σε όλα τα είδη αυτόματων κιβωτίων
ταχυτήτων

For the preservation of seals and o-rings. Reduces
formation of foam and oxidation. Automatic Transmission
Conditioner extends durability and delays new residues of
resin and similar contamination.
Κατάλληλο για την συντήρηση των φλαντζών και τσιμουχών.
Μειώνει τις τριβές και την οξείδωση, επιβραδύνει την
δημιουργία νέων καταλοίπων ρητινών, εμποδίζει τον
σχηματισμό αφρισμού, βοηθά στη διαδικασία αλλαγής
ταχυτήτων και στην συντήρηση φλαντζών και τσιμουχών.

Στεγανοποίηση διαρροών σασμάν | Easy Gear
Εξασφαλίζει ένα αποτελεσματικό λιπαντικό φιλμ που
προστατεύει όλες τις εσωτερικές επιφάνειες των κιβωτίων
μετάδοσης κίνησης και διαφορικών. Ομαλή & αθόρυβη
εναλλαγή ταχυτήτων. Μειώνει σημαντικά φθορά , τριβή &
εξασφαλίζει ιδανική λίπανση σε όλες τις θερμοκρασίες.
Διατηρεί τσιμούχες & ο-ρινγκ εύκαμπτα. Κατάλληλο για
μηχανικά σασμάν & διαφορικά. Βελτιώνει το ζωνικό εύρος
των θερμοκρασιών και βοηθά στην αποφυγή της
οξείδωσης του λαδιού. Μην το χρησιμοποιείτε σε αυτόματα
σασμάν και υγρούς συμπλέκτες.

Στεγανοποίηση διαρροών σασμάν
Gear Oil Stop Leak
Σταματάει αποτελεσματικά τα προβλήματα που σχετίζονται
με την διαρροή λαδιού και προστατεύει ενάντια στην
έλλειψη λίπανσης και που προκαλούνται Διατηρεί
τσιμούχες και ο-ρινγκ εύκαμπτα. Μειώνει σημαντικά φθορά
& τριβή. Εξασφαλίζει ιδανική λίπανση. Κατάλληλο για όλα
τα μηχανικά σασμαν & διαφορικά. Βοηθά στην αποφυγή
της οξείδωσης του λαδιού.

Περιεχόμενο

Κωδ

Συσκ. (τεμ.)

EAN

250 ml

43236

24

4042292432363

Κατανάλωση
250 ml για εφαρμογή

Χρόνος Δράσης
Δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Πεδία εφαρμογής
Για όλους τους μετατροπείς ροπής, τα
κιβώτια ταχυτήτων CVT και DSG εκτός
από τον υγρό συμπλέκτη.

Περιεχόμενο

Κωδ

Συσκ. (τεμ.)

EAN

50 ml

43238

24

404229243238
Χρόνος Δράσης

Κατανάλωση
50ml για 3lt λάδι

Power Steering & Gear Box | Σύστημα διεύθυνσης & σασμάν

Συντηρητικό αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων
Automatic Transmission Conditioner

Δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Πεδία εφαρμογής
Κατάλληλο για όλα τα μηχανικά κιβώτια
ταχυτήτων και διαφορικά. Μην το
χρησιμοποιείτε σε αυτόματα σασμάν ή
υγρούς συμπλέκτες.

Περιεχόμενο

Κωδ

Συσκ. (τεμ.)

EAN

50 ml

43237

24

404229243237

Κατανάλωση
50ml για 3lt λάδι

Χρόνος Δράσης
Δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Πεδία εφαρμογής

Για όλα τα μηχανικά σασμάν και
διαφορικά. Μην το χρησιμοποιείτε σε
αυτόματα σασμάν και υγρούς συμπλέκτες.

Για
Γιαπερισσότερες
περισσότερεςπληροφορίες
πληροφορίεςπροϊόντος
προϊόντοςανατρέξτε
ανατρέξτεστο
στοέντυπο
έντυποτεχνικών
τεχνικώνπληροφοριών
πληροφοριών/ /δελτίο
δελτίοδεδομένων
δεδομένωνασφαλείας
ασφαλείας
For
Formore
moreinformation
informationsee
seeproduct
productinformation
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sheet/ /safety
safetydata
datasheet
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Φλαντζόκολλα
Silicone Sealing Compound
Μονοσυνθετική, ελαστική φλαντζόκολλα σιλικόνης για
χρήση σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία. Αποτελεί την
εναλλακτική λύση στις κοινές κόλλες στεγανοποίησης.

Περιεχόμενο

Κωδ

Συσκ. (τεμ.)

EAN

200 ml

43182 - Γκρι
43183 - Μαύρο

12

4042293431823
4042293431830

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης
Δερματικός σχηματισμός: περίπου
5-10 λεπτά / Αντίδραση: περίπου. 0,04
ίντσες / 5 ώρες

Ανάλογα με την εφαρμογή

Πεδία εφαρμογής

Στον τομέα της βιομηχανίας και του
εργαστηρίου.

ΤEXNIKA ΣΠΡΕΫ - TECHNICAL AEROSOLS

Καθαριστικό Φρένων | Brake Cleaner

Service Products | Προϊοντα συντηρησης

Ειδικά σχεδιασμένο για αποτελεσματικό και ασφαλή
καθαρισμό σε φρένα, τακάκια, συμπλέκτη και σασμάν.
Αφαιρεί λάδια, γράσα, κόλλες και βερνίκια από όλες τις
επιφάνειες. Δρα χωρίς να αφήνει κατάλοιπα. Δεν βλάπτει
πλαστικά ή λαστιχένια μέρη.

Περιεχόμενο

Κωδ

Συσκ. ( τεμ.)

EAN

500 ml

43179

12

4042292431793

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

ανάλογα με το βαθμό μόλυνσης

περίπου 60 δευτερόλεπτα

Πεδία εφαρμογής

Στον τομέα της βιομηχανίας και του
εργαστηρίου.

Καθαριστικό καρμπυρατέρ
Throttle Body Cleaner
Αφαιρεί απαλά τα υπολείμματα που είναι προσκολλημένα
στα εξαρτήματα όπως ρητίνη, λάδια, υπολείμματα γράσου
και βρωμιάς. Το προϊόν εξατμίζεται σε λίγα δευτερόλεπτα,
χωρίς να αφήσει υπολείμματα. Εγγυάται αποδοτική
λειτουργία της πεταλούδας, του σασμάν και σταθερό
ρελαντί. Βοηθά στην μείωση κατανάλωσης καυσίμων.

Περιεχόμενο

Κωδ

Συσκ. ( τεμ.)

500 ml

43204

12

Κατανάλωση
ανάλογα με το βαθμό μόλυνσης

EAN
4042292432042
Χρόνος Δράσης

περίπου 30-60 δευτερόλεπτα

Πεδία εφαρμογής

Καθαρισμός σωμάτων πεταλούδας και
βαλβίδων κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες προϊόντος ανατρέξτε στο έντυπο τεχνικών πληροφοριών / δελτίο δεδομένων ασφαλείας
For more information see product information sheet / safety data sheet
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Γράσσο λευκό τεφλόν | Teflon White Grease
Εγγυάται μακροπρόθεσμη λίπανση στις χαμηλές και στις
υψηλές θερμοκρασίες. Είναι αδιάβροχο, βοηθά στην
αποφυγή διάβρωσης και απομακρύνει θορύβους και
τριγμούς. Η ειδική του φόρμουλα με τεφλόν, προστατεύει
από το νερό, τα άλατα, τις όξινες και αλκαλικές ουσίες.
Κατάλληλο για συνδέσμους, εξαρτήματα φρένων,
μεντεσέδες, ελατήρια, ρουλεμάν, ο-ρινγκ, ρεγουλατόρους
παραθύρων κ.α.

Περιεχόμενο

Κωδ

Συσκ. (τεμ.)

EAN

500 ml

43200

24

4042292432004

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

για 5-10 εφαρμογές

δρα μόνιμα

Πεδία εφαρμογής

Σπρευ ηλεκτρονικών επαφών | Electronic Spray
Για συντήρηση και προστασία ποικίλων ηλεκτρονικών
μερών. Σχηματίζει ένα λεπτό στρώμα που προστατεύει τις
ηλεκτρονικές συνδέσεις και εξασφαλίζει την ασφαλή
λειτουργία τους. Μειώνει τη φθορά και εκτοπίζει την
υγρασία. Καθαρίζει τα σημεία επαφών, αφαιρεί τη βρωμιά
& διαλύει παλαιά ιζήματα. Λειτουργεί με ιδιότητες
συντήρησης. Εμποδίζει τα ρεύματα διαρροής και μειώνει
την πτώση τάσης.

Περιεχόμενο

Κωδ

Συσκ. (τεμ.)

EAN

400 ml

43198

12

4042292431984

Κατανάλωση

Service Products - Technical Aerosols | Προϊοντα συντηρησης - Τεχνικα Σπρέι

Στον τομέα της βιομηχανίας και του
εργαστηρίου.

Χρόνος Δράσης

για 5-10 εφαρμογές

κανένας | none

Πεδία εφαρμογής

Για συντήρηση και φροντίδα ηλεκτρικού
εξοπλισμού και εξαρτημάτων.

Σπρέυ σιλικόνης | Silicone Spray
Συνδυασμός ενεργών συστατικών με βάση τη σιλικόνη. Η
φόρμουλα του δεν περιέχει λίπη, λάδια ή διαλύτες και έχει
εξαιρετική διαπεραστικότητα καθώς και προστατευτική
δύναμη. Κατάλληλο για χρήση σε μεταλλικές. πλαστικές,
λαστιχένιες, ξύλινες επιφάνειες. Εξαφανίζει τους
ενοχλητικούς θορύβους, λιπαίνει και μονώνει τις
επιφάνειες.

Περιεχόμενο

Κωδ

Συσκ. (τεμ.)

EAN

400 ml

43196

12

4042292431960

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

Ανάλογα με την εφαρμογή

περίπου 30-60 δευτερόλεπτα

Πεδία εφαρμογής

Ιδανικά κατάλληλα για διαχωρισμό,
ολίσθηση, συντήρηση και συντηρητικά
για καουτσούκ, πλαστικό και μέταλλο.

Αντισκοριακό | Rust Remover
Διεισδύει και διαλύει τη σκουριά και τη συμπαγή
οξείδωση. Εμποδίζει τη διάβρωση, μειώνει την τριβή και
δρα σαν απωθητικό νερού. Είναι υδατοστεγές και
προστατεύει αποτελεσματικά Δεν περιέχει συνθετική
ρητίνη και οξέα. Είναι ουδέτερο στο χρώμα, στα λάστιχα
και στα πλαστικά μέρη.

Περιεχόμενο

Κωδ

Συσκ. (τεμ.)

EAN

400 ml

43161

12

4042292431618

Κατανάλωση

Ανάλογα με την εφαρμογή

Χρόνος Δράσης
Ανάλογα με τη μόλυνση και τη
διάβρωση

Πεδία εφαρμογής

Στον τομέα της βιομηχανίας και του
εργαστηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες προϊόντος ανατρέξτε στο έντυπο τεχνικών πληροφοριών / δελτίο δεδομένων ασφαλείας
For more information see product information sheet / safety data sheet
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Λιπαντικό με αντιτριβικό στρώμα Nano
Power Lube Nano Tec
Λιπαντικό πολλαπλών χρήσεων που σχηματίζει ένα
αντιτριβικό στρώμα αποτελούμενο από Νανομόρια,
ανάμεσα στα κινούμενα μέρη. Τα μόρια αυτά έχουν
ισχυρές αντιφθορικές ιδιότητες. Ιδανικό για συνθήκες
υψηλών πιέσεων, υδροαπωθητικό, με εξαιρετική
επικόλληση.

Περιεχόμενο

Κωδ

Συσκ. (τεμ.)

500 ml

43192

12

Κατανάλωση

EAN
4042292431922
Χρόνος Δράσης

Ανάλογα με την εφαρμογή

Λειτουργεί μόνιμα

Πεδία εφαρμογής

Service Products - Technical Aerosols | Προϊοντα συντηρησης - Τεχνικα Σπρέι

Αλυσίδες, σχοινιά, ρολά, έδρανα,
γρανάζια, ατέρμονα γρανάζια, αρθρώσεις,
συμπλέκτες, μεντεσέδες, δακτυλιοειδείς
δακτύλιοι, καλώδια bowden, κλειδαριές
κλπ.

Αιθέρας Προκίνησης | Super Start Spray
Super Start Spray βελτιώνει σημαντικά το ξεκίνημα των
βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων με αποτέλεσμα
να αποφεύγεται η φθορά του κινητήρα και της μπαταρίας.

Περιεχόμενο

Κωδ

Συσκ. (τεμ.)

EAN

200 ml

43169

12

4042292431694

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

Ανάλογα με την εφαρμογή

Ανάλογα με τη μόλυνση

Πεδία εφαρμογής

Για χρήση σε οχήματα, φορτηγά και όλα
τα είδη κινητήρων.

Πάστα φρένων αλουμινίου | Brake Anti Seize
Λιπαντικό με μεγάλη ανθεκτικότητα στις υψηλές
θερμοκρασίες και στις μεγάλες πιέσεις. Προστατεύει
μακροπρόθεσμα από την σκουριά και τη διάβρωση,
εξουδετερώνει τους ενοχλητικούς θορύβους, διατηρεί την
άριστη λειτουργικότητα των φρένων, προστατεύει από το
αντιψυκτικό άλας, τις όξινες και αλκαλικές ουσίες .Κατάλληλο
για όλη την περιοχή των φρένων, για συνδέσεις μπουλονιών
και βιδών, πόλους μπαταρίας, επιφάνειες ολίσθησης.

Περιεχόμενο

Κωδ

Συσκ. ( τεμ.)

EAN

500 ml

43205

24

4042293432059

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

για 5-10 εφαρμογές

περίπου 30-60 δευτερόλεπτα

Πεδία εφαρμογής

Όλα τα φρένα, σε ολόκληρη την περιοχή
του φρένου, συνδέσεις μπουλονιών,
σφραγίδες, πόλοι μπαταρίας, εξαρτήματα
ολίσθησης και λίπανσης κλπ.

Σπρέυ γράσσου | Adhesive Grease Spray
Πλήρως συνθετικό λιπαντικό με μεγάλη κολλώδη δύναμη.
Το προϊόν δημιουργεί μια ανθεκτική προστατευτική
μεμβράνη, η οποία μειώνει δραστικά την φθορά και την
τριβή. Επιπλέον είναι υδατοστεγές , ανθεκτικό στις υψηλές
θερμοκρασίες και τις φυγόκεντρες δυνάμεις.

Περιεχόμενο

Κωδ

Συσκ. (τεμ.)

EAN

400 ml

43201

24

4042292432011

Κατανάλωση
για 5-10 εφαρμογές

Χρόνος Δράσης
δρα μόνιμα

Application fields
Πεδία εφαρμογής

Ιδανικά κατάλληλο για λίπανση
ακάλυπτων τμημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες προϊόντος ανατρέξτε στο έντυπο τεχνικών πληροφοριών / δελτίο δεδομένων ασφαλείας
For more information see product information sheet / safety data sheet
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