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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ

Προϊόντα καθαρισμού, περιποίησης και προστασίας για το αυτοκίνητο και την βιομηχανία
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HIGH QUALITY PRODUCTS

MAXIMUM POWER, MAXIMUM OUTPUT
TESTED IN MOTORSPORT
WWW.BLUECHEMGROUP.COM
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bluechemGROUP
Ο παγκόσμιος συνεργάτης της αυτοκινητοβιομηχανίας
Η bluechemGROUP(BCG) είναι μια κοινότητα εταιριών με παγκόσμια
δράση σε περισσότερες από 100χώρες.
Η επιτυχία της κοινότητας βασίζεται στην ανάπτυξη και ευρεσιτεχνία
προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον που πληρούν τις υψηλότερες
προδιαγραφές ποιότητας. Επίσης, οι καινοτόμες ιδέες, η δημιουργικότητα
και το δραστήριο προσωπικό, αποτελούν τα θεμέλια της
bluechemGROUP.

ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ | QUALITY MANAGEMENT
ΣΕ ΥΨΗΛΌ ΕΠΊΠΕΔΟ
Φιλοσοφία της εταιρίας μας είναι η ανάπτυξη και κατασκευή προϊόντων,
που ουσιαστικά περιέχουν ενεργά συστατικά για την βελτιστοποίηση της
διαδικασίας καύσης. Ταυτόχρονα, τα προϊόντα προστασίας και
καθαρισμού, τόσο για το πετρέλαιο όσο και για την βενζίνη είναι απόλυτα
σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EU 590 για τα καύσιμα πετρελαίου και DIN
EU 228 για τα καύσιμα βενζίνης.
Από επαγγελματικής πλευράς, όχι μόνο η αποτελεσματικότητα αλλά
επίσης η αξιοπιστία και συμβατικότητα παίζουν σημαντικό ρόλο.
Προκειμένου να εκπληρώσουμε τις δικές μας προσδοκίες αλλά και των
επαγγελματιών, εφαρμόσαμε τα αυστηρότερα τεστ ποιότητας στα

προϊόντα μας και πετύχαμε τέλεια αποτελέσματα. Για το λόγο αυτό, έχουμε
καθορίσει ένα πρόσθετο επίπεδο ποιότητας που υπερβαίνει τις
υποχρεωτικές νόμιμες κατευθυντήριες οδηγίες - ένα υψηλό επίπεδο που
ανταποκρίνεται στις αξιώσεις μας. Προκειμένου να συμβαδίζουμε με τις
αυξανόμενες απαιτήσεις της αυτο-κινητοβιομηχανίας, τα προϊόντα
βελτιώνονται σταθερά και επιθεωρούνται αυστηρά. Διεξάγονται
εσωτερικοί έλεγχοι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής και
γίνεται σχολαστικός έλεγχος σε κάθε βήμα της παραγωγής. Μόνο με αυτό
τον τρόπο μπορούμε να εγγυηθούμε για την συνέπεια στην ποιότητα των
προϊόντων μας.

PRO-TEC HELLAS / BLUECHEMGROUP

Στην Ελλάδα, η bluechemGROUP δραστηριοποείται από το 1996 με επίσημο
αντιπρόσωπο την εταιρία PRO-TEC Hellas/bluechemGROUP που εδρεύει
στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στη Θέρμη Θεσσαλονίκης από το 2005,
διαθέτοντας όλες τις σειρές προϊόντων του ομίλου (PRO-TEC, BLUECHEM,
AUTOPROFI).
Η σημερινή θέση της εταιρίας στο χώρο των χημικών είναι αποτέλεσμα τόσο
της μοναδικής φόρμουλας των προϊόντων όσο και των εξειδικευμένων
γνώσεων που κατέχει το έμψυχο δυναμικό της.
Επίσης το επιλεγμένο και σταθερά αυξανόμενο δίκτυο συνεργατών
πανελλαδικά είναι πρόθυμο να δώσει ολοκληρωμένες λύσεις, ακολουθώντας
όσο το δυνατόν πιο πιστά την βασική γραμμή της εταιρίας.
EΤΑΙΡΙΚΉ ΦΙΛΟΣΟΦΊΑ
H φιλοσοφία της εταιρίας προσανατολίζεται στο να προσφέρει στους
πελάτες της τα μέγιστα πλεονεκτήματα στον τομέα της συντήρησης των
οχημάτων, χωρίς να βλάπτει το περιβάλλον και χωρίς να αμελήσει την
ανάγκη να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες, με σημαντική αποταμίευση
οικονομικών πόρων από μέρους των συνεργείων και των τελικών πελατών.
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Για σκοπούς έρευνας, διαθέτουμε ένα
πλήρως εξοπλισμένο τεχνικό εργαστήριο,
καθώς και ένα εργαστήριο ανάλυσης με
τα τελευταία μέσα μέτρησης για
αεριοχρωματογραφία, έλεγχο υλικών,
μέτρηση εκπομπών, ανάλυση λαδιού και
νερού, κ.α. Η αποτελεσματικότητα και
ποιότητα αρκετών προϊόντων και οι
μέθοδοι που αναπτύσσονται στο
εργαστήριο, ελέγχθηκαν από τον TÜV
Thüringen και υπόκεινται σε σταθερούς
ελέγχους.

ΕΛΕΓΧΟΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ
Η ΕΠΊΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΏΝ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ
ΤΟΥ ΠΕΛΆΤΗ
Η μοναδική ποιότητα και τα εγκεκριμένα πλεονεκτήματα είναι σημαντικά
επιχειρήματα για πολλούς πελάτες. Η αγοραστική συμπεριφορά,
καθορίζει κυρίως το εάν ένα προϊόν μπορεί να υπάρξει μακροπρόθεσμα
στην αγορά με επιτυχία.
Τα προϊόντα με πιστοποίηση TÜV αυξάνουν την εμπιστοσύνη του
πελάτη, διότι η πιστοποίηση δίνεται από ένα ανεξάρτητο Ινστιτούτο.
Επίσης, τα πιστοποιητικά TÜV έχουν θετική επιρροή για την εικόνα της
εταιρίας, καθώς τα προϊόντα/υπηρεσίες ελέγχονται με αυστηρές επίσημες
διαδικασίες.

www.bluechemgroup.com
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MADE IN GERMANY
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΠΡΟΈΛΕΥΣΗ
Μαζί με την τιμή και την ποιότητα ενός προϊόντος, η προέλευση παίζει
επίσης όλο και πιο σημαντικό ρόλο για τον καταναλωτή. Τα προϊόντα
‘’Made in Germany’’, όχι μόνο διεθνώς αλλά και παγκοσμίως,
απολαμβάνουν υψηλή φήμη καθώς αντιπροσωπεύουν την αξιοπιστία,
λειτουργικότητα και ακρίβεια. Αυτό ισχύει κυρίως για προϊόντα της
αυτοκινητοβιομηχανίας. Η CTP GmbΗ ήταν η πρώτη εταιρία χημικών που
απονεμήθηκε στα προϊόντα της το πιστοποιητικό ‘’Made in Germany’’.

Η διαπιστευμένη απόδειξη προέλευσης υποδηλώνει ότι τουλάχιστον το
50% των πρώτων υλών προέρχονται από την συγκεκριμένη χώρα
προέλευσης. Η επιθεώρηση των προϊόντων και της εφοδιαστικής
αλυσίδας από τον TÜV Nord GmbH αποκάλυψε ότι πάνω από το 70% των
πρώτων υλών κατασκευάζονται στην Γερμανία. Με αυτό το αποτέλεσμα η
CTP GmbH διακρίνεται από άλλες Γερμανικές εταιρείες παραγωγής σε
αυτό τον τομέα. Το πιστοποιητικό έχει διάρκεια ισχύος για πέντε χρόνια.
Ετησίως διεξάγονται επιθεωρήσεις από τον οργανισμό TÜV Nord GmbH
με βάση συγκεκριμένα επίσημα κριτήρια.

ΤΟ ΔΊΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΉΣ ΜΑΣ
Η κινητήρια δύναμη της κοινότητας μας
Μέσω των συνεχών διαλόγων του προσωπικού πωλήσεων και
συνεργατών μας, με πελάτες και διανομείς, η ενημέρωση που
λαμβάνουμε από την αγορά ανατροφοδοτεί την εταιρία και μπορούν οι
πληροφορίες να έχουν άμεση εφαρμογή σε διαδικασίες ανάπτυξης και
παραγωγής.
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Οι άμεσες αναλύσεις των πληροφοριών από τα υπεύθυνα τμήματα,
καθιστούν δυνατή την γρήγορη και αποτελεσματική εκτέλεση των
επιθυμιών, προσδοκιών και απαιτήσεων καθώς επίσης και συμβάλλουν
στην παραγωγή επιπλέον προϊόντων με συστηματικές βελτιώσεις.

ΠΗΓΗ ΝΕΡΟΥ
H bluechemGROUP παρέχει καθαρό νερό
Η κοινωνική δέσμευση θεωρείται αυτονόητη εντός της bluechemGROUP. Ένα από τα φιλανθρωπικά
έργα των τελευταίων ετών, στοχεύει να βελτιώσει την ποιότητα νερού στην Δυτική Κιίνα. Μαζί με τους
συνεργάτες μας, την Bluechem Asia, δωρίσαμε 20,000 EUR για μια νέα πηγή καθώς και την εγκατάσταση
συστημάτων φιλτραρίσματος, προκειμένου να παρέχουμε καθαρό και φρέσκο νερό για τους ανθρώπους
στην Δυτική Κίνα. Επίσης, θα δωρίζονται συνεχώς 2 cents για κάθε προϊόν της Bluechem που πωλείται,
προκείμενο να παρέχεται μια συνεχής στήριξη του έργου.

WWF ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΔΩΡΕΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
Με αυτό το κοινωνικό έργο, η δωρεά μας επέτρεψε την αγορά 60 στρεμμάτων γης στον ποταμό Elbe. Αυτή
η κίνηση συνέβαλε στην ανάπτυξη ενός νέου βιότοπου για είδη ζώων και φυτών υπό εξαφάνιση, που ήταν
ένα σημαντικό βήμα για την διαφύλαξη των ειδών- πλούσια τοπική χλωρίδα και πανίδα.

Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΘΕΜΑ
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ.
Γι ΑΥΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΜΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΝΩΣ.

ΟΙ ΠΩΛΉΣΕΙΣ ΜΑΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΏΝΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΤΡΊΑ ΘΕΜΕΛΙΏΔΗ ΣΤΟΙΧΕΊΑ:
Ενεργείς εθνικές και διεθνείς πωλήσεις με τμήμα
υποστήριξης και προσωπικό εξυπηρέτησης.
Άμεσες και έμμεσες πωλήσεις (online

κατάστημα, δίκτυο διανομής, προσωπικό
εξυπηρέτησης, οργάνωση πωλήσεων). Ενεργή
υποστήριξη πωλήσεων στα σημεία πώλησης.

www.bluechemgroup.com
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ΣΥΓΚΙΝΉΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΧΎΤΗΤΑΣ
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ΧΟΡΗΓΊΕΣ ΣΕ ΑΓΏΝΕΣ ΤΑΧΎΤΗΤΑΣ
Είτε πρόκειται για σπορ αυτοκίνητο είτε για αγωνιστικό σε Grand Prix- δεν
υπάρχουν πιο απαιτητικές συνθήκες για τον κινητήρα. Όλες οι
πληροφορίες που συλλέγουμε είναι ιδιαίτερα πολύτιμες, γιατί η
bluechemGROUP λειτουργεί με γνώμονα το μέλλον, διαθέτοντας δικό της
τμήμα έρευνας και ανάπτυξης. Για αυτό το λόγο η σειρά των ποιοτικών
προϊόντων bluechem έχουν πάντα θέση σε διάφορες εκδηλώσεις.
Οι αγώνες ταχύτητος του ADAC GT Masters ήταν μια από τις πρώτες
επιλογές του ομίλου. Από το 2011 η bluechemGROUP είναι χορηγός σε

αυτό το πρωτάθλημα με τους απίστευτους θρύλους ταχύτητας. Το 2015, ο
όμιλος έγινε επίσημος χορηγός στην κορυφαία διοργάνωση Sauber F1
της Formula 1. Επίσης, στηρίξε την ομάδα ‘’Paragon Competition’’ στην
διοργάνωση Lamborghini Blancpain Super Trofeo της Β.Αμερικής.
Όλες οι χορηγίες της bluechemGROUP έχουν ένα κοινό στοιχείο: οι
οδηγοί εμπιστεύονται πάντα την άριστη ποιότητα των προϊόντων
bluechem και την ίδια στιγμή ο όμιλος επωφελείται από τις εμπειρίες τους
βοηθώντας να βελτιώνουμε τα προϊόντα μας.

www.bluechemgroup.com
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ &
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ENGINE | ΚΙΝΗΤΉΡΑΣ

σειρά προϊόντων powermaxx | powermaxx - Product range
®

®

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

Περιεχόμενο

Κωδ.

Συσκ. ( τεμ.)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ | Oil System Cleaner
Καθαρίζει το σύστημα λίπανσης. Διασπά τη μόλυνση και τα ιζήματα
σε μόρια, αποφεύγοντας την αποκόλληση συμπαγών μερών
βρωμιάς που θα μπορούσανε να φράξουν τις διόδους του λαδιού ή
του σωλήνα εμβάπτισης. Επαναφέρει τη συμπίεση καθαρίζοντας τα
ελατήρια (δαχτυλίδια λαδιού) και εξαλείφει τα ανθρακικά
υπολείμματα στο επάνω μέρος των κυλίνδρων. Προστατεύει τη
μηχανή κατά τον καθαρισμό με ισχυρά αντιτριβικά λιπαντικά

300 ml για 5lt λάδι

περίπου 15 λεπτά

300 ml

33018

24

1 lt

33019

12

300 ml

33181

24

1 lt

33559

12

5 lt

33550

4

Δρα στην διάρκεια
λειτουργίας

300 ml

33048

24

1 lt

33049

12

300 ml για 4-5lt λάδι

Δρα στην διάρκεια
λειτουργίας

300 ml

33183

24

300 ml για 4-5lt λάδι

Δρα στην διάρκεια
λειτουργίας

300 ml

33182

24

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | Nano Engine Super Protection
Το υψηλά αποτελεσματικό- αντιτριβικό προστατευτικό στρώμα με
νανομόρια, προστατεύει διαρκώς τον κινητήρα από τη φθορά.
Εγγυάται άμεση λίπανση στην ψυχρή εκκίνηση, πιο ομαλή
λειτουργία του κινητήρα, καλύτερες επιδόσεις, μεγαλύτερη διάρκεια
ζωής των εξαρτημάτων, άριστη ποιότητα ανθεκτικότητας σε έκτακτες
καταστάσεις, σημαντική μείωση του θορύβου. Με τα νανομόρια
προστατεύονται όλα τα επίπεδα εσωτερικής ροής των κινητήρων και
των εξαρτημάτων, όπως για παράδειγμα το σύστημα λίπανσης, τα
υδραυλικά τιμόνια, το σύστημα ταχυτήτων και τα διαφορικά. Οι
τσιμούχες των φλαντζών σε σχήμα Ο, διατηρούνται σε άριστη
κατάσταση από άποψη λιπάνσεως

300 ml για 5lt λάδι

Δρα στην διάρκεια
λειτουργίας

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΛΑΔΙΟΥ | Oil System Care
Βελτιώνει την λίπανση μειώνοντας σημαντικά τη φθορά και την τριβή
μεταξύ των κινούμενων εξαρτημάτων. Μειώνει την κατανάλωση
λαδιού και καυσίμων, καθώς και τον θόρυβο των εξαρτημάτων,
μειώνοντας την θερμοκρασία λειτουργίας. Βελτιώνει την εσωτερική
τριβή και τη θερμοκρασία του λαδιού. Αναγεννά τις φλάντζες
στεγανοποίησης και τις τσιμούχες. Προστατεύει με άριστο τρόπο
από τη σκουριά και τη διάβρωση, παρατείνοντας τη ζωή των
εξαρτημάτων και εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ευχέρεια λειτουργίας.
Αδρανοποιεί τα βλαβερά οξέα.

300 ml για 6lt λάδι

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΛΑΔΙΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ | Engine Oil Stop Leak
Ο συνδυασμός των καινοτόμων συστατικών του σταματά άμεσα και
εμποδίζει την διαρροή λαδιών μηχανής. Κατάλληλο για χρήση σε
όλους τους βενζινοκινητήρες, πετρελαιοκινητήρες και LPG υγραέριο.
Μειώνει σημαντικά την φθορά και τριβή. Διατηρεί εύκαμπτα
τσιμούχες και 0-ρινγκ.Σταθεροποιεί το ιξώδες του λαδιού και
εμποδίζει την οξείδωση του.

ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΚΟ ΛΑΔΙΟΥ | Oil Anti Smoke
Καινοτόμα σχεδίαση που μειώνει σημαντικά την κάπνα και τον
σχηματισμό της από όλους τους βενζινοκινητήρες,
πετρελαιοκινητήρες & LPG (υγραέριο). Ιδανικό για αυτοκίνητα με
υψηλή κατανάλωση λαδιού. Εξασφαλίζει ιδανική λίπανση όλων των
κινούμενων μερών. Το υψηλό ιξώδες του εμποδίζει την εισαγωγή
του λαδιού στους θαλάμους καύσης. Προσφέρει καθαρή & δυνατή
καύση με ελάχιστη δημιουργία κάπνας.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε πληροφορίες για το προϊόν δελτίου δεδομένων φύλλο / ασφαλείας. Άλλα μεγέθη δοχείων κατόπιν αιτήματος.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ENGINE | ΚΙΝΗΤΉΡΑΣ

σειρά προϊόντων powermaxx | powermaxx - Product range
®

®

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

Περιεχόμενο

Κωδ.

Συσκ. ( τεμ.)

Δρα στην διάρκεια
λειτουργίας

300 ml

33185

24

Περιεχόμενο

Κωδ.

Συσκ. ( τεμ.)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΩΣΤΗΡΙΩΝ | Hydraulic Lifter Care
Eξουδετερώνει τους ενοχλητικούς θορύβους. Η ειδική σχεδίαση του
εξασφαλίζει αξιόπιστη και ιδανική λειτουργία των υδραυλικών
ωστηρίων. Mειώνει την τριβή και την φθορά. Βελτιώνει τα
χαρακτηριστικά της ψυχρής εκκίνησης. Κατάλληλο για
βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες.

300 ml για 4-5lt λάδι

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

FUEL SYSTEM-DIESEL | ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΑΥΣΊΜΟΥ-ΠΕΤΡΈΛΑΙΟ
σειρά προϊόντων powermaxx | powermaxx - Product range
TM

TM

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ DIESELCOMMON RAIL | Common Rail Diesel System Clean & Protect
Προϊόν υψηλής τεχνολογίας και τελευταίας γενιάς, σχεδιασμένο με
βάση τις πολυάριθμες έρευνες για τις νέες ιδιόμορφες απαιτήσεις
των σύγχρονων συστημάτων diesel, είτε common rail, είτε αντλίας
–γραμμής- εγχυτήρα. Συνιστάται ειδικά για οχήματα με εκτεταμένα
διαστήματα service. Αφαιρεί αποτελεσματικά ακόμα και τα
μικρότερα μόρια μόλυνσης από ολόκληρο το σύστημα καυσίμου.

300 ml για 60lt
πετρελαίου

Δρα στην διάρκεια
λειτουργίας

300 ml

33091

24

1 lt

33097

12

5 lt

33090

4

300 ml

33391

24

1 lt

33399

12

300 ml

33038

24

1 lt

51038

12

Εξασφαλίζει ιδανική καύση και απόδοση καυσίμου. Εγγυάται ολική
λίπανση ολόκληρου του συστήματος και ειδικά της αντλίας
καυσίμου υψηλής πίεσης. Διασπά τα σταγονίδια νερού στο καύσιμο
σε μικρά μόρια και απορροφά την επιβλαβή υγρασία.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ | Diesel System Super Clean
Ιδιαίτερα ισχυρή καθαριστική δράση με μακροπρόθεσμα
αποτελέσματα. 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 μπεκ. Εξουδετερώνει τα κατάλοιπα άνθρακα και
αιθάλης απο όλη την περιοχή του άνω μέρους του κυλίνδρου.
Λιπαίνει και προστατεύει το σύστημα ψεκασμού πετρελαίου και την
περιοχή του άνω μέρους κυλίνδρου (ιδανική λίπανση σύμφωνα με
DIN590 HFRR). Ιδανικό για οχήματα με φίλτρα σωματιδίων αιθάλης.

300 ml για 60lt
πετρελαίου

Δρα στην διάρκεια
λειτουργίας

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ | Diesel System Cleaner
Διαλύει βρωμιά και ιζήματα και εξαφανίζει τα ανθρακικά
υπολείμματα ολόκληρου του συστήματος τροφοδοσίας. Επιτυγχάνει
ιδανική κατανομή ψεκασμού και μέγιστη αποτελεσματικότητα.
Εγγυάται την σωστή λίπανση των διαφόρων μερών όπως π.χ. της
αντλίας υψηλής πίεσης. Κατάλληλο για όλους τους
πετρελαιοκινητήρες, μοριακά φίλτρα, καταλύτες και τούρμπο.

300 ml για 60lt
πετρελαίου

Δρα στην διάρκεια
λειτουργίας

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε πληροφορίες για το προϊόν δελτίου δεδομένων φύλλο / ασφαλείας. Άλλα μεγέθη δοχείων κατόπιν αιτήματος.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

FUEL SYSTEM-DIESEL | ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΑΥΣΊΜΟΥ-ΠΕΤΡΈΛΑΙΟ
σειρά προϊόντων powermaxx | powermaxx - Product range
®

®

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

Περιεχόμενο

Κωδ.

Συσκ. ( τεμ.)

Δρα στην διάρκεια
λειτουργίας

300 ml

33458

28

1 lt

33459

12

5 lt

33451

4

75 ml

33033

24

1 lt

33439

12

Δρα στην διάρκεια
λειτουργίας

300 ml

33162

24

Δρα στην διάρκεια
λειτουργίας

250 ml

33704

24

1 lt

33706

12

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ (ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ) | DPF Power Clean
Ισχυρό καθαριστικό που λειτουργεί ως βοηθητικό ανανέωσηςσυντήρησης στα συστήματα με μοριακά φίλτρα (φίλτρα σωματιδίων)
και αποτρέπει αποτελεσματικά το φράξιμο των κυψελών τους από τις
επικαθίσεις που συσσωρεύονται με την πάροδο του χρόνου. Είναι ο
πιο οικονομικός τρόπος καθαρισμού και προστασίας των φίλτρων
σωματιδίων, ιδιαίτερα για τα οχήματα που διανύουν μικρές
αποστάσεις (σταμάτα-ξεκίνα στην πόλη).

300 ml για 60lt
πετρελαίου

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ & ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ | Guard Fill Diesel
Βελτιώνει την ποιότητα του πετρελαίου, προσφέρει λίπανση 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.

75 ml για 80lt
πετρελαίου

Δρα στην διάρκεια
λειτουργίας

++++ Μόνο για επαγγελματική χρήση. Διαβάστε τις συνημμένες οδηγίες πριν από τη χρήση ++++

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ | 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.

300 ml για 60lt
πετρελαίου

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 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.

250ml για 60lt
πετρελαίου

Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Πριν τη χρήση, διαβάστε πάντα τις υποδείξεις στην ετικέτα καθώς και στις οδηγίες χρήσεως.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε πληροφορίες για το προϊόν δελτίου δεδομένων φύλλο / ασφαλείας. Άλλα μεγέθη δοχείων κατόπιν αιτήματος.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.
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FUEL SYSTEM-DIESEL | ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΑΥΣΊΜΟΥ-ΠΕΤΡΈΛΑΙΟ
σειρά προϊόντων powermaxx | powermaxx - Product range
®

®

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

Περιεχόμενο

Κωδ.

Συσκ. ( τεμ.)

300 ml

33088

24

300 ml

51098

24

1 lt

51101

12

5 lt

51090

4

10 lt

51094

1

20 lt

51096

1

ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ | Diesel Conditioner and Anti-Gel 1:200
Βελτιώνει τις ιδιότητες ροής του πετρελαίου κατά την διάρκεια του
χειμώνα και εμποδίζει το σχηματισμό κρυστάλλων παραφίνης που
δημιουργούνται εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών. Ανάλογα με
την ποιότητα του πετρελαίου φέρνει το σημείο ψύξης του καυσίμου
μέχρι -33°C το μέγιστο. Διατηρεί τις γραμμές καυσίμου και τα φίλτρα
καθαρά αποτρέποντας την απόφραξη τους. Βελτιώνει σημαντικά την
ψυχρή εκκίνηση. Λιπαίνει με άριστο τρόπο όλα τα κινούμενα
εξαρτήματα του συστήματος καυσίμου.

300 ml για 60lt
πετρελαίου

Δρα στην διάρκεια
λειτουργίας

ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1:1000 | Diesel Conditioner and Anti-Gel 1:1000
Υψηλής αποτελεσματικότητας συμπυκνωμένο αντιπαγωτικό
πετρελαίου για οχήματα με δεξαμενή μεγάλης χωρητικότητας.
Εμποδίζει το σχηματισμό κρυστάλλων και παρέχει προστασία
στους κινητήρες πετρελαίου κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Βελτιώνει
τη ροή καυσίμου έως και -33°C.

1lt για 1000lt
πετρελαίου

Δρα στην διάρκεια
λειτουργίας

ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ | Diesel Anti Smoke
Μειώνει σημαντικά τα καυσαέρια και τους ενοχλητικούς θορύβους.
Αυξάνει τα επίπεδα κετανίων του diesel.Προσφέρει ιδανική λίπανση
όλων των κινούμενων μερών και εξασφαλίζει καθαρή, δυνατή καύση
με ελάχιστη δημιουργία κάπνας. Προστατεύει ενάντια στη
διάβρωση.

150 ml για 50lt
πετρελαίου

Δρα στην διάρκεια
λειτουργίας

150 ml

33184

24

300 ml για 60lt
πετρελαίου

Δρα στην διάρκεια
λειτουργίας

300 ml

33650

24

Δρα στην διάρκεια
λειτουργίας

250 ml

33711

24

1lt.

33719

12

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.

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.

Μία δόση είναι
αρκετή για περίπου
30 λίτρα
1lt για 1000 λίτρα
πετρελαίου

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε πληροφορίες για το προϊόν δελτίου δεδομένων φύλλο / ασφαλείας. Άλλα μεγέθη δοχείων κατόπιν αιτήματος.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

FUEL SYSTEM-DIESEL | ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΑΥΣΊΜΟΥ-ΠΕΤΡΈΛΑΙΟ
σειρά προϊόντων powermaxx | powermaxx - Product range
®

®

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

Περιεχόμενο

Κωδ.

Συσκ. ( τεμ.)

400 ml

33151

12

1 lt

33449

12

1 lt

33481

12

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.

400 ml για 1
εφαρμογή

Δρα στην διάρκεια
λειτουργίας

Το προϊόν είναι επίσης κατάλληλο για τον καθαρισμό της βαλβίδας
EGR.

ΑΠΟΠΛΥΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ (ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ) | DPF Flushing Liquid
Καθαρίζει και αφαιρεί όλα τα μόρια κάπνας και βρωμιάς από το
μοριακό φίλτρο. Έχει φιλική και ταυτόχρονα δυνατή καθαριστική
δράση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υλικά αλουμινίου, μαγνησίου,
ψευδαργύρου και καδμίου. Το προϊόν είναι κατάλληλο για την
ανάπλαση των μοριακών φίλτρων.

3-5 ltr ανάλογα με το
μέγεθος του φίλτρου

περίπου 8-10 ώρες

Καθαρισμός φίλτρου σωματιδίων για χρήση με πιστόλι αέρος | DPF Top Gun Cleaner
Διαλύει και αφαιρεί όλες τις επικαθήσεις αιθάλης και τυχόν
υπολείμματα, χωρίς αποσυναρμολόγηση. Καθαρίζει χωρίς να
βλάπτει και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υλικά από αλουμίνιο,
μαγνήσιο, ψευδάργυρο και κάδμιο. Κατάλληλο για όλα τα φίλτρα
σωματιδίων συμπεριλαμβανομένων της τελευταίας γενιάς.

Ανάλογα με την
μόλυνση

Δρα στην διάρκεια
λειτουργίας

χρήση με το πιστόλι
αέρος DPF (σελ. 32)

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε πληροφορίες για το προϊόν δελτίου δεδομένων φύλλο / ασφαλείας. Άλλα μεγέθη δοχείων κατόπιν αιτήματος.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.
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FUEL SYSTEM-PETROL | ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΑΥΣΊΜΟΥ-ΒΕΝΖΊΝΗ
σειρά προϊόντων powermaxx | powermaxx - Product range
®

®

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

Περιεχόμενο

Κωδ.

VE
PU

KAΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΛΑΜΔΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΤΗ | OXICAT - Oxygen Sensor and Catalytic Converter Cleaner
Το OXICAT βασίζεται σε μια νέα τεχνολογία καθαρισμού
καταλοίπων άνθρακα, 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. Κατάλληλο για χρήση σε βενζινοκινητήρες,
πετρελαιοκινητήρες και υβριδικούς κινητήρες. Ιδανικό για 4χρονους
κινητήρες.

300 ml για 60lt
βενζίνης

Δρα στην διάρκεια
λειτουργίας

300 ml

33230

24

Ιδανικό σε περιπτώσεις που το αυτοκίνητο
δεν έχει περάσει τον έλεγχο ΚΤΕΟ εξαιτίας
των υψηλών εκπομπών καυσαερίων.

Εμποδίζει την υπερβολική μόλυνση όταν χρησιμοποιείται τακτικά.
Βελτιώνει τις ιδιότητες καυσίμου και την απόδοση του κινητήρα.
Εξασφαλίζει την σωστή λειτουργία του καταλύτη/αισθητήρα λάμδα.

Κατάλληλο για βενζινοκινητήρες,
πετρελαιοκινητήρες και υβριδικούς.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ | Fuel System Cleaner
Απομακρύνει τα υπολείμματα λειτουργίας του συστήματος καυσίμων
από το ρεζερβουάρ έως τους θαλάμους καύσης. Αφαιρεί τις
βερνικοειδείς επικαθήσεις και τα αδιάλυτα που σχηματίζονται στις
δεξαμενές καυσίμου. Ομογενοποιεί το νερό στο καύσιμο υπό μορφή
γαλακτώματος- μίγμα κατάλληλο για καύση. Απομακρύνει ρητινώδη
και κολλώδη υπολείμματα από τη γραμμή καυσίμου καθώς και
υπολείμματα οπτάνθρακα από το άνω τμήμα του κυλίνδρου. Η
αποτελεσματική και καθαρή καύση που προσφέρει, μειώνει το
ποσοστό εκπομπών καυσαερίων και παρατείνει τη ζωή του κινητήρα

300 ml για 60lt
βενζίνης

Δρα στην διάρκεια
λειτουργίας

300 ml

33028

24

300 ml για 60lt
βενζίνης

Δρα στην διάρκεια
λειτουργίας

300 ml

33078

24

300 ml για 60lt.
βενζίνης

Δρα στην διάρκεια
λειτουργίας

300 ml

33206

24

75 ml για 80lt
βενζίνης

Δρα στην διάρκεια
λειτουργίας

75 ml

33023

24

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΒΑΛΒΙΔΩΝ | Valves & Injectionsystem Cleaner
Αφαιρεί τα ιζήματα και κατάλοιπα άνθρακα από ολόκληρο το
σύστημα ψεκασμού, καθώς επίσης και καθαρίζει τις βαλβίδες
εισαγωγής και τα μπεκ. Εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του
κινητήρα, εγγυάται την ιδανική ποσότητα ψεκασμού και εμποδίζει τα
προβλήματα εκκίνησης και την απώλεια δύναμης κινητήρα. Μειώνει
την κατανάλωση καυσίμου και τις τιμές των εκπομπών καυσαερίων.

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΌ ΟΚΤΑΝΊΩΝ | OCTANE BOOSTER
Αυξάνει μέχρι 6 βαθμούς τον αριθμό των οκτανίων της βενζίνης.
Συστήνεται κυρίως για καύσιμο χαμηλής ποιότητας. Εξαλείφει τους
θορύβους του κινητήρα, την υπερθέρμανση και συνεπώς μηχανικές
βλάβες. Εξασφαλίζει καλύτερη απόδοση.

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ & ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ | Guard Fill Petrol
Βελτιώνει την λίπανση 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

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε πληροφορίες για το προϊόν δελτίου δεδομένων φύλλο / ασφαλείας. Άλλα μεγέθη δοχείων κατόπιν αιτήματος.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.
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FUEL SYSTEM-LPG | ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΑΥΣΊΜΟΥ- ΥΓΡΑΕΡΊΟΥ
σειρά προϊόντων powermaxx | powermaxx - Product range
®

®

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

Περιεχόμενο

Κωδ.

Συσκ. ( τεμ.)

Δρα στην διάρκεια
λειτουργίας

120 ml

33356

24

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ LPG | LPG System Clean and Protect
Ειδικά σχεδιασμένο για οχήματα LPG. 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 κατάλοιπων
καύσης και προστατεύει ενάντια στην οξείδωση του καυσίμου LPG
που προκαλείται με την πάροδο του χρόνου.

120 ml για 50ltr LPG

Fill-in adapter
Χάλκινος προσαρμογέας

Προσρμογέας Γενικής Χρήσης

Προσαρμογέας PVC

Προσαρμογέας PVC

Προσαρμογέας PVC

ø 22 mm

ø 10,12,14 mm

ø 10 mm

ø 12 mm

ø 14 mm

Κωδ.: 33351

Κωδ.: 33352

Κωδ.: 33353

Κωδ.: 33354

Κωδ.: 33355

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗΣ | 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.

200 ml για 60lt
βενζίνης

Δρα στην διάρκεια
λειτουργίας

200 ml

33345

24

περίπου 50ml για
50ltr καυσίμου

Δρα στην διάρκεια
λειτουργίας

500 ml

33367

24

1 lt

33361

12

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΒΑΛΒΙΔΩΝ LPG | LPG Valve Lube
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, εξασφαλίζουν βελτιωμένη ψύξη των
βαλβίδων και των εδρών τους. Κατάλληλο και για οχήματα με
καταλύτη.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε πληροφορίες για το προϊόν δελτίου δεδομένων φύλλο / ασφαλείας. Άλλα μεγέθη δοχείων κατόπιν αιτήματος.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.
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POWER STEERING & GEAR BOX | ΣΎΣΤΗΜΑ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗΣ & ΚΙΒΩΤΊΟΥ ΤΑΧΥΤΉΤΩΝ
σειρά προϊόντων powermaxx | powermaxx - Product range
®

®

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

Περιεχόμενο

Κωδ.

Συσκ. ( τεμ.)

περίπου 5-10 λεπτά

100 ml

60049

24

Δρα στην διάρκεια
λειτουργίας

100 ml

33188

24

375 ml

33179

28

375 ml

33178

28

50 ml

33186

24

ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΎ | Power Steering Cleaner
Ειδικό καθαριστικό υψηλής αποτελεσματικότητας που διαλύει την
μόλυνση και τις ρητίνες από ολόκληρο το σύστημα διεύθυνσης.
Εξασφαλίζει πιο αθόρυβη και άνετη λειτουργία.

100ml για 3lt λάδι

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ | Power Steering Nano Protect
Καινοτόμα φόρμουλα βασισμένη στην πρόσφατη τεχνολογία Nano.
Το υψηλά προστατευτικό αντιτριβικό στρώμα προστατεύει όλες τις
εσωτερικές επιφάνειες του συστήματος διεύθυνσης και των
διαφορικών ενάντια στη φθορά και την τριβή. Η ειδική του σχεδίαση
εξασφαλίζει ασφαλή και ομαλή λειτουργία του συστήματος
διεύθυνσης και εξουδετερώνει τα ενοχλητικά τριξίματα. Κατάλληλο
και για αγωνιστικά αυτοκίνητα.

100 ml για 2lt λάδι

ΑΠΟΠΛΥΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ | Automatic Transmission Flush
Αφαιρεί υπολείμματα οξειδωμένου λαδιού και μόλυνση
καθαρίζοντας ολοκληρωτικά το σύστημα του αυτόματου κιβωτίου
ταχυτήτων. Προσφέρει ομαλή εναλλαγή ταχυτήτων. Κατάλληλο για
όλα τα οχήματα με αυτόματο σασμάν.

100 ml για 1lt λάδι

δρα στην διάρκεια
λειτουργίας

χρήση με την ATF
EVOLUTION PREMIUM
(σελ. 32)

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ | Automatic Transmission Conditioner
Ημισυνθετικό προϊόν με βάση τις πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις
στον τομέα της προστασίας των αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων.
Μειώνει τις τριβές, βελτιώνει τη διαδικασία αλλαγής ταχυτήτων,
βοηθά στην συντήρηση φλαντζών και τσιμουχών. Αντιαφριστικό και
αντιοξειδωτικό Επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων και
συμβάλλει στην καθυστέρηση δημιουργίας νέων καταλοίπων
ρητινών και άλλου είδους μολύνσεων. Υπερπληρεί τις προδιαγραφές
για όλα τα αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων.

150 ml για 1lt λάδι

Δρα στην διάρκεια
λειτουργίας

χρήση με την ATF
EVOLUTION PREMIUM
(σελ. 32)

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΕΥΚΟΛΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ | Easy Gear
Το ισχυρά αντιτριβικό στρώμα που δημιουργεί, προστατεύει όλες τις
εσωτερικές επιφάνειες του κινητήρα και τα υπόλοιπα εξαρτήματα.
Μειώνει σημαντικά φθορά, τριβή & εξασφαλίζει ιδανική λίπανση σε
όλες τις θερμοκρασίες. Διατηρεί τσιμούχες & ο-ρινγκ εύκαμπτα.
Εξασφαλίζει ομαλή & αθόρυβη εναλλαγή ταχυτήτων. Βελτιώνει το
ζωνικό εύρος των θερμοκρασιών και βοηθά στην αποφυγή της
οξείδωσης του λαδιού. Κατάλληλο για μηχανικά σασμάν & διαφορικά.
Μην το χρησιμοποιείτε σε αυτόματα σασμάν και υγρούς συμπλέκτες

50 ml για 3lt λάδι

Δρα στην διάρκεια
λειτουργίας

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε πληροφορίες για το προϊόν δελτίου δεδομένων φύλλο / ασφαλείας. Άλλα μεγέθη δοχείων κατόπιν αιτήματος.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.
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RADIATOR SYSTEM | ΣΎΣΤΗΜΑ ΨΎΞΗΣ
σειρά προϊόντων powermaxx | powermaxx - Product range
®

®

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

Περιεχόμενο

Κωδ.

Συσκ. ( τεμ.)

300 ml για 8lt
αντιψυκτικού υγρού

Δρα στην διάρκεια
λειτουργίας

300 ml

33316

24

300 ml για 8lt
αντιψυκτικού υγρού

περίπου 15-40 λεπτά

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΔΙΑΡΡΟΩΝ | Radiator Stop Leak
Μοναδικό μείγμα από αιωρούμενες σύνθετες ουσίες που δίνει τη
μέγιστη προστασία από τις βλάβες του συστήματος ψύξης.
Εμποδίζει την διαρροή από τις αντλίες νερού, τους εναλλάκτες
θερμότητας και τις βαλβίδες θερμότητας χωρίς να φρακάρει τις
κυψέλες του ψυγείου ή τους μηχανισμούς του καλοριφέρ.
Αντιαφριστικό και αντισκοριακό, συμβατό με όλα τα αντιψυκτικά.

ΑΠΟΠΛΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤHΜΑΤΟΣ ΨΥΞΕΩΣ | Radiator Flush
Εξουδετερώνει σε όλο το ψυκτικό σύστημα τις μολύνσεις, τα
βλαβερά ιζήματα και τα άλατα. Διαλύει τη λάσπη και καθαρίζει τον
εναλλάκτη θερμότητας. Καθαρίζει τις βαλβίδες, τους θερμοστάτες και
τις αντλίες. Προστατεύει αποτελεσματικά από την σκουριά και την
διάβρωση. Αυξάνει τη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων και
συνεισφέρει σημαντικά στην εκπομπή του ζεστού και κρύου αέρα.

300 ml

33326

24

5 lt

33320

1

περίπου 15 λεπτά

2-K των
150 ml

33336-1

12 σετ

Δρα στην διάρκεια
λειτουργίας

300 ml

33306

24

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΑΔΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ 2-ΣΥΣΤΑΤΙΚΏΝ | Radiator Oil Cleaner 2-Components
Σύστημα 2 συστατικών που καθαρίζει ολοκληρωτικά το σύστημα
ψύξης και αφαιρεί τα κατάλοιπα λαδιού μακροπρόθεσμα, τα οποία
δημιουργούνται από τις προβληματικές φλάντζες κεφαλής κυλίνδρου
ή τα ψυγεία με διαρροές. Επίσης διαλύει και άλλων ειδών μολύνσεις
όπως την ‘’λάσπη’’ του ψυκτικού υγρού, τα ασβεστώδη υπολείμματα
κ.α.

300 ml για 8lt
αντιψυκτικού υγρού

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΕΩΣ | Radiator Conditioner
Εμποδίζει την ηλεκτρόλυση και τη σπηλαίωση, βελτιώνει την
μεταφορά θερμότητας και διατηρεί σταθερή την τιμή ΡΗ του υγρού
ψύξης. Προστατεύει από τη σκουριά, τη διάβρωση και τα
υπολείμματα αλάτων. Λιπαίνει τις βαλβίδες, το θερμοστάτη και τις
αντλίες νερού. Αναμιγνύεται με όλα τα αντιψυκτικά υγρά.

300 ml για 8lt
αντιψυκτικού υγρού

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε πληροφορίες για το προϊόν δελτίου δεδομένων φύλλο / ασφαλείας. Άλλα μεγέθη δοχείων κατόπιν αιτήματος.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.
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RADIATOR SYSTEM | ΣΎΣΤΗΜΑ ΨΎΞΗΣ
σειρά προϊόντων powermaxx | powermaxx - Product range
®

®

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΨΥΞΗΣ?

Το πρόβλημα
Σκουριά, ασβεστώδη κατάλοιπα και
άλλες μορφές μολύνσεων (π.χ. λάδι
κινητήρα), προκαλούν δυσλειτουργίες
στο σύστημα ψύξης.

Πλεονεκτήματα

Η λύση
Προληπτικός καθαρισμός του
συστήματος ψύξης με Radiator Flush
& Radiator Oil Cleaner.

• Αφαιρεί όλα τα κατάλοιπα και την
μόλυνση (ασβεστώδη υπολείμματα,
επιβλαβή συστατικά ψυκτικού υγρού,
σκουριά κ.α.)
• Προστατεύει όλα τα μεταλλικά και
λαστιχένια μέρη κατά την διάρκεια
καθαρισμού
• Επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής του
συστήματος ψύξης
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ SERVICE ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

TECHNICAL AEROSOLS | ΤEXNIKA ΣΠΡΕΫ
Cleaning & Care | Καθαρισμός & προστασία
Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

Περιεχόμενο

Κωδ.

Συσκ. ( τεμ.)

Ανάλογα με την
μόλυνση

Δρα κατά την
διάρκεια λειτουργίας

500 ml

35011

12

5-10 εφαρμογές

αμέσως

500 ml

22114

24

περίπου 10-15 λεπτά

400 ml

33150

12

περίπου 30-60
δευτερόλεπτα

400 ml

22012

12

περίπου 30-60
δευτερόλεπτα

400 ml

22115

12

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΌ ΦΡΈΝΩΝ - ΧΩΡΊΣ ΑΣΕΤΌΝ | Brake Cleaner
Ειδικά σχεδιασμένο για αποτελεσματικό και ασφαλή καθαρισμό σε
φρένα, τακάκια, συμπλέκτη και μέρη του σασμάν. Αφαιρεί λάδια,
γράσα, κόλλες, βερνίκια και σκόνη φρένων. Δρα χωρίς να αφήνει
κατάλοιπα. Δεν βλάπτει πλαστικά ή λαστιχένια μέρη.

ΠΑΣΤΑ ΦΡΕΝΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | Brake Anti-Seize
Λιπαντικό με μεγάλη κολλώδη δύναμη, πολύ ανθεκτικό 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.

ΛΙΠΑΝΤΙΚΌ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗΣ ΜΠΕΚ | Injector Dismantling Aid - Spray
Κατάλληλο για την ‚‘ελευθέρωση‘‘ μπλοκαρισμένων σημείων του
κινητήρα και της περιοχής κεφαλής κυλίνδρου (όπως μπεκ, μπουζί κ.α.).
Δρα με ισχυρή ψυκτική δράση (-40 °C) στα υλικά που χρησιμοποιείται,
διαλύοντας την διάβρωση, σκουριά και τα κατάλοιπα. Τα λιπαντικά
συστατικά PTFE που περιέχει το προϊόν, επιτρέπουν την άμεση και
αποτελεσματική διείσδυση διευκολύνοντας την ομαλή αφαίρεση των
επιθυμητών σημείων.

Ανάλογα με την
χρήση

Η λύση για μπεκ φρακαρισμένα, καμμένα ή με επικαθήσεις
οπτάνθρακα.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΌ ΠΛΑΣΤΙΚΏΝ & ΛΑΣΤΊΧΩΝ | Plastic and Rubber Care - Spray
Καθαρίζει &συντηρεί όλα τα πλαστικά-λαστιχένια μέρη και βινύλια.
Έχει αντιστατική δράση, απωθεί σκόνη & νερό. Προστατεύει από
ακτινοβολία, ακτίνες UV & θάμπωμα.

Ανάλογα με την
χρήση

Ανανεώνει το χρώμα & δίνει μεταξένια λάμψη.Κατάλληλο και για
λάστιχα αυτ/των.

ΑΦΡΌΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ΓΕΝΙΚΉΣ ΧΡΉΣΗΣ | Multifunction Foam - Spray
Εξαιρετικά ενεργός καθαριστικός αφρός με απολυμαντική δράση.
Αφαιρεί αποτελεσματικά την επίμονη βρωμιά χωρίς να αφήνει
κατάλοιπα. Ειδικά σχεδιασμένο για ομοιόμορφο καθαρισμό λείων
και βαμμένων επιφανειών. Επίσης ιδανικό για υφάσματα. Δεν
βλάπτει το χρώμα και τα λάστιχα (εκτός του δέρματος). Αφαιρεί την
επίμονη βρωμιά απο: λάδια, γράσα, κετσαπ, αίμα, έντομα,
υπολείμματα τροφών και ποτών, μελάνι, κ.α.

Ανάλογα με την
μόλυνση

Κατάλληλο για όλες τις γυάλινες
επιφάνειες

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε πληροφορίες για το προϊόν δελτίου δεδομένων φύλλο / ασφαλείας. Άλλα μεγέθη δοχείων κατόπιν αιτήματος.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.
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TECHNICAL AEROSOLS | ΤEXNIKA ΣΠΡΕΫ
Cleaning & Care | Καθαρισμός & προστασία

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

Περιεχόμενο

Κωδ.

Συσκ. ( τεμ.)

5-10 εφαρμογές

αμέσως

400 ml

22092

12

5-10 εφαρμογές

Δρα μακροπρόθεσμα

500 ml

37022

12

500 ml

22126

12

ΣΠΡΕΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΕΠΑΦΩΝ) | Electronic Spray
Για συντήρηση και προστασία ποικίλων ηλεκτρονικών μερών.
Εξασφαλίζει ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρονικών συνδέσεων.
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. Φιλικό στο χρώμα, τα πλαστικά και τα λάστιχα.

Lubricants & Sealants | Λίπανση και μόνωση
BIO-ΠΟΛΥΣΠΡΕΥ | Bio Multi Spray
Καθαριστικό και συντηρητικό πολυσπρέυ που συνδυάζει τις
ιδιότητες ενός διαπεραστικού λαδιού, αντισκοριακού και εντοπιστή
υγρασίας. Αφήνει ένα ελαφρό φιλμ στα σημεία που χρησιμοποιείται.
Προστατεύει όλα τα κινούμενα μέρη όπως μεντεσέδες, βίδες,
συνδέσμους κ.α. Εμποδίζει το τρίξιμο καθώς και το κόλλημα των
λαστίχων από τον παγετό. Δρά ενάντια στη διάβρωση και την
οξείδωση στο ηλεκτρικό σύστημα. Σταματά τα ρεύματα διαρροής και
εξαλείφει τα βραχυκυκλώματα. Ουδέτερο και φιλικό στις βαμμένες
επιφάνειες, τα μέταλλα, τα ξύλα και τα πλαστικά.

ΣΠΡΕΥ ΓΡΑΣΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΤΡΙΒΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΝΑΝΟ | Power Lube Nano-Tec
Λιπαντικό πολλαπλών χρήσεων που σχηματίζει ένα ισχυρό
αντιτριβικό στρώμα αποτελούμενο από Νανομόρια. Ιδανικό για
συνθήκες υψηλών πιέσεων, υδροαπωθητικό, με εξαιρετική
επικόλληση, προστασία ενάντια σε φθορά και τριβή, γρήγορο
στέγνωμα.

5-10 εφαρμογές

Δρα μακροπρόθεσμα

Κατάλληλο για αλυσίδες, ρουλεμάν, κυλίνδρους, γρανάζια, συμπλέκτες , κλειδαριές,
μεντεσέδες, οδοντωτούς τροχούς, ντίζες κ.α.

ΣΠΡΕΥ ΓΡΑΣΣΟΥ | Adhesive Grease Spray
Είναι ένα εξ ολοκλήρου συνθετικό λιπαντικό με μεγάλη κολλώδη
δύναμη. Το προϊόν δημιουργεί μια ανθεκτική προστατευτική
μεμβράνη, η οποία μειώνει δραστικά την φθορά και την τριβή.
Επιπλέον είναι υδροαπωθητικό , ανθεκτικό στις υψηλές
θερμοκρασίες, τα άλατα και τις φυγόκεντρες δυνάμεις.

5-10 εφαρμογές

Δρα μακροπρόθεσμα

400 ml

22096

24

ανάλογα με την
χρήση

Κανένας

400 ml

22072

12

ΣΠΡΕΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ | Silicone Spray
Μείγμα 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
πλαστικά, λάστιχα και ξύλο.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε πληροφορίες για το προϊόν δελτίου δεδομένων φύλλο / ασφαλείας. Άλλα μεγέθη δοχείων κατόπιν αιτήματος.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.
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TECHNICAL AEROSOLS | ΤEXNIKA ΣΠΡΕΫ
Lubricants & Sealants | Λίπανση και μόνωση
Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

Περιεχόμενο

Κωδ.

Συσκ. ( τεμ.)

5-10 εφαρμογές

Κανένας

500 ml

22094

24

Ανάλογα με την
εφαρμογή

περίπου 60-120
δευτερόλεπτα

400 ml

22052

12

Ανάλογα με την
εφαρμογή

περίπου 60
δευτερόλεπτα

400 ml

22112

12

Αμέσως

400 ml

22104

12

ΓΡΆΣΣΟ ΛΕΥΚΌ (ΤΕΦΛΌΝ) | Teflon White Grease
Εγγυάται αποτελεσματική 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

Car Body | Αμάξωμα
ΑΝΤΙΣΚΟΡΙΑΚΟ | Rust Remover
Βιολογικός συνδυασμός ενεργών βιοδιασπαστικών συστατικών
υψηλής απόδοσης. Διαπερνά τη σκουριά και τα διαβρωμένα μέρη,
διαλύοντας την σε λίγα δευτερόλεπτα. Το προϊόν είναι υδατοστεγές
και προστατεύει αποτελεσματικά από τη σκουριά και τη διάβρωση.
Δεν περιέχει συνθετική ρητίνη και οξέα. Είναι ουδέτερο στο χρώμα,
στα λάστιχα και στα πλαστικά μέρη.
Χρησιμοποιείται σε όλα τα έντονα διαβρωμένα μπουλόνια, στις
ηλεκτρικές επαφές, βίδες, κλειδαριές, μεντεσέδες κ.α.

ΑΝΤΙΣΚΟΡΙΑΚΟ MoS2 | MoS2 Rust Remover
Διαλύει και αφαιρεί τη σκουριά ελευθερώνοντας τα διαβρωμένα
μέρη. Σταματά την διάβρωση, μειώνει την τριβή και εμποδίζει την
επαναδημιουργία της σκουριάς. Είναι υδροαπωθητικό.

ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΌ ΣΠΡΈΥ ΧΑΛΚΟΎ | Copper Spray Anti Seize
Υψηλής απόδοσης λιπαντικό με ικανοποιητικές ιδιότητες
“ελευθέρωσης” των σημείων και αντιδιαβρωτική δράση. H ειδική του
φόρμουλα περιέχει μοριακά σωματίδια χαλκού και υψηλής
ανθεκτικότητας φουλ συνθετικά συστατικά “δεσίματος”. Ιδανικό για
μεταλλικές και κοχλιωτές συνδέσεις που εκτίθενται σε υψηλές
θερμοκρασίες, πιέσεις και διαβρωτικούς παράγοντες π.χ. μπουλόνια
συμπιεστών, τουρμπίνες, σωληνώσεις, σπειρώματα μπουζί, φρένα.
Εύρος θερμοκρασίας -30°C έως και 1200°C.

5-10 εφαρμογές

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε πληροφορίες για το προϊόν δελτίου δεδομένων φύλλο / ασφαλείας. Άλλα μεγέθη δοχείων κατόπιν αιτήματος.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.
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AIR CONDITION SYSTEM | ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΎ
σειρά προϊόντων powermaxx / caremaxx | powermaxx / caremaxx - Product range
®

®

®

®

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης Ευωδιά

Περιεχόμενο

Κωδ.

Συσκ.
( τεμ.)

περίπου 1
λεπτό

150 ml

35150

12

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ ΣΠΡΕΥ | Klima Fresh - Fluid Vaporiser
Καθαρίζει και απολυμαίνει αποτελεσματικά το σύστημα
κλιματισμού, εξουδετερώνει κακοσμίες (καπνός τσιγάρου),
βακτηρίδια, μύκητες, μούχλα και καταπολεμά την δημιουργία τους.
Ταπετσαρίες και πατάκια απολυμαίνονται. Επιτρέπει την εισχώρηση
φρέσκου και καθαρού αέρος στο εσωτερικό του οχήματος. Είναι μη
τοξικό, αντιαλλεργικό και μη εύφλεκτο. Προτείνεται ο καθαρισμός με
KLIMA FRESH κάθε 6 μήνες.

100 ml για 1
εφαρμογή

πορτοκάλι

Geprüfte Qualität
Approved Quality

NANO SEALING TECHNOLOGY | ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
σειρά προϊόντων nano | nano - Product range
Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

Περιεχόμενο

Κωδ.

Συσκ. ( τεμ.)

250ml για 2-5 τ.μ.

αφήστε την
επιφάνεια να
στεγνώσει
καλά

250 ml Καθαριστικό
250 ml υλικό
προστασίας Nano

21184

8

kit για 2 φανάρια

περίπου 30
δευτερόλεπτα

2 υγρά γυαλόχαρτα

ΣΕΤ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΥΦΑΣΜΆΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΏΝ | Nano Textile Sealant Set
Με την εφαρμογή του, τα υφάσματα γίνονται απωθητικά στην
βρωμιά και το νερό. Τα υγρά όπως καφές, χυμός ή κρασί
απομακρύνονται γλιστρώντας στην επιφάνειας. Έχει ουδέτερο
χρώμα, είναι αναπνεύσιμο, ανθεκτικό στις ακτίνες UV και το ύφασμα
μπορεί να πλυθεί και σιδερωθεί κανονικά. Κατάλληλο για καθίσματα
αυτ/των, ταπετσαρίες, καλύμματα αυτ/του, τέντες κ.α.

ΣΕΤ ΑΝΑΝΈΩΣΗΣ ΦΑΝΑΡΙΏΝ | Nano Headlight Restore Kit
Κατάλληλο για όλα τα πλαστικά φανάρια. Ανανεώνει τα θαμπά και
φθαρμένα φανάρια με απλό τρόπο. Εξασφαλίζει ασφαλή οδήγηση
εξαιτίας της βελτιωμένης φωτεινότητας των φαναριών. Μετά την
εφαρμογή προστατεύει από την επαναμόλυνση λόγω του μοναδικού
υλικού Nano.

21182

8

P600, P1200, P2000,
75 ml πάστα προγυαλίσματος
75 ml πάστα λεπτών
κόκκων κύριου
γυαλίσματος
80 ml υλικό Nano ,
50 ml φινίρισμα
φαναριών,
1 πανί μικροινών
1 σφουγγάρι
γυαλίσματος

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε πληροφορίες για το προϊόν δελτίου δεδομένων φύλλο / ασφαλείας. Άλλα μεγέθη δοχείων κατόπιν αιτήματος.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.
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NANO SEALING TECHNOLOGY | ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
σειρά προϊόντων nano | nano - Product range
Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης Περιεχόμενο

Κωδ.

Συσκ. ( τεμ.)

κανένας

21187

8

SET ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΤΖΑΜΙΏΝ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΏΝ | Nano Car Glass Sealant Set
Εξασφαλίζει διαρκή προστασία των τζαμιών, φαναριών, καθρεπτών
κ.α. Μετά την εφαρμογή, οι γυάλινες επιφάνειες αποκτούν την
ιδιότητα απώθησης του νερού και της βρωμιάς. Προστατεύονται
ενάντια στο χιόνι, το νερό και τα υπολείμματα εντόμων. Επίσης, ο
καθαρισμός τους πλέον γίνεται πολύ εύκολος. Το προϊόν είναι
ανθεκτικό στις ακτίνες UV και μηχανικούς ή χημικούς παράγοντες.

10-15ml ανά τ.μ

καθαριστικό
γαλάκτωμα 75ml,
προστατευτικό
(sealant) 30ml
(15ml K1+15ml K2)

Βελτιωμένη ασφάλεια μέσω της
καλύτερης ορατότητας

ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗ ΤΖΑΜΙΏΝ 10-15 ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ | Glass Sealant for 10-15 Applications
Εξασφαλίζει ιδανική προστασία σε όλες τις γυάλινες επιφάνειες.
Μετά την εφαρμογή, όλες οι επιφάνειες γίνονται απωθητικές στο
νερό και την βρωμιά. Οποιαδήποτε μόλυνση μπορεί να αφαιρεθεί
πολύ εύκολα. Το προϊόν είναι ανθεκτικό στις ακτίνες UV και
μηχανικούς ή χημικούς παράγοντες.

10-15ml ανά τ.μ

κανένας

Ανθεκτικότητα επικαλυμμένων επιφανειών Nano ενάντια σε
χημικούς παράγοντες

Τεστ τριβής με 3% διάλυμα πυριτικού αργιλίου
σφραγιστικό bluechem
σφραγιστικό με βάση το κερί
σφραγιστικό με βάση την σιλικόνη

Kontaktwinkel

γωνία επαφής (°)

80

καθαριστικό καθαριστικό καθαριστικό
γυαλιού
όξινο
ουδέτερο

Kontaktwinkel
unbelastet

Contact
Angle

70

1

Προοδευόμενος έλεγχος συνθηκών καιρού σύμφωνα με το ISO
4892-3 (QUV), Προσομοίωση του κλίματος της Φλόριντα σε διάρκεια
1 έτους

110

90

21151

„Τεστ προτύπου Florida“ για γυάλινες επιφάνειες

Αποθήκευση στους 25C, 24ωρο
Ελεγμένο από το Ινστιτούτο γυαλιού και κεραμικών (FGK)

100

καθαριστικό
γαλάκτωμα 400ml,
προστατευτικό
(sealant) 150ml

Contact
ngleunloaded

Μετά από 1000 ώρες
επιβαρυμένων
περιβαλλοντικών συνθηκών

60
50
0
24
68
αριθμός στροφών Χ1000

10

12

14

16

96

97

98

96 (°)

(°)

102

103

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΌ ΣΕΤ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΤΖΑΜΙΏΝ | Glass Protect Profi Set
Σύστημα συστατικών που είναι γρήγορο και εύκολο στην χρήση.
Επαγγελματική και μακροπρόθεσμη προστασία για μεγαλύτερη
ασφάλεια με βελτιωμένη ορατότητα. Το χιόνι, ή βροχή και τα έντομα
δεν κολλούν πια στις γυάλινες επιφάνειες. Μετά την εφαρμογή, ο
καθαρισμός και η απομάκρυνση πάγου γίνονται με πολύ μεγαλύτερη
πιο ευκολία. Διαρκεί 6 μήνες ή 10.000Km.

1 αμπούλα ανά
αυτοκίνητο

Κανένας

1 αμπούλα

21122

1

Σετ: 10 αμπούλες,
500ml καθαριστικό,
400ml καθαριστικό
γαλάκτωμα

21132

1

ΣΕΤ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΖΑΝΤΏΝ | Nano Wheel Sealant Set
Προσφέρει μακροπρόθεσμη προστασία από την βρωμιά του
δρόμου, τα άλατα και άλλους επιβλαβείς παράγοντες. Κατάλληλο
και για όλες βερνικωμένες ζάντες.

1 σετ για 4 ζαντες

Κανένας

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε πληροφορίες για το προϊόν δελτίου δεδομένων φύλλο / ασφαλείας. Άλλα μεγέθη δοχείων κατόπιν αιτήματος.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.
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200 ml Καθαριστικό
ζαντών,
150 ml υλικό
προστασίας Nano

21183

8

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

WINTER PRODUCTS I ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
σειρά προϊόντων powermaxx / caremaxx | powermaxx / caremaxx - Product range
®

®

®

®

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

10-15ml ανά τ.μ

-

Περιεχόμενο

Κωδ

Συσκ. ( τεμ.)

1 lt

11256-2

12

5 lt

11250-2

1

10 lt

11254-2

1

25 lt

11251-2

1

ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΌ ΥΓΡΌ ΤΖΑΜΙΏΝ | Windscreen Antifreeze
Υγρό τζαμιών με αντιπαγωτική προστασία. Αφαιρεί γρήγορα και
αποτελεσματικά σιλικόνες, λάδια, βρωμιά και άλλα επίμονα
κατάλοιπα από τα τζάμια και τα φανάρια, που δημιουργούνται
ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες. Η παρουσία αλκοόλης
εξασφαλίζει εκτός από την αντιπαγωτική προστασία και λεία
επιφάνεια χωρίς κατάλοιπα.
Κατάλληλο για όλα τα συστήματα ψεκασμού.

-60 °C

ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΌ ΚΛΕΙΔΑΡΙΆΣ | Door Lock Defroster
Ελευθερώνει άμεσα και αποτελεσματικά τις παγωμένες κλειδαριές.
Λιπαίνει και προστατεύει από τη σκουριά.

10-15 ml ανά τ.μ.

περίπου 60-90
δευτερόλεπτα

50 ml

23011

24

5-30 ml ανά τ.μ.

περίπου 20-40
δευτερόλεπτα

500 ml

23012

12

5-10 εφαρμογές

αμέσως

200 ml

37021

24

ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΌ ΤΖΑΜΙΏΝ | Defroster Spray
Απομακρύνει άμεσα τον πάγο από την επιφάνεια του παρμπρίζ, τους
εξωτερικούς καθρέπτες και τα φανάρια. Εμποδίζει το σχηματισμό νέου
στρώματος πάγου καθώς και το θάμπωμα. Έχει επίσης καθαριστικές
ιδιότητες βασισμένες σε μίξη αλκοόλης. Κατάλληλο για όλους του τύπου
γυαλιών/τζαμιών συμπεριλαμβανομένων και των πολυκαρβονικών.
Εξασφαλίζει καθαρή ορατότητα σε όλες τις καιρικές συνθήκες χωρίς να
αφήνει γραμμές.

ΑΙΘΕΡΑΣ ΠΡΟΚΙΝΗΣΗΣ | Super Start Spray
Βελτιώνει σημαντικά το ξεκίνημα των βενζινοκινητήρων και
πετρελαιοκινητήρων με αποτέλεσμα να αποφεύγεται η φθορά του
κινητήρα και της μπαταρίας.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε πληροφορίες για το προϊόν δελτίου δεδομένων φύλλο / ασφαλείας. Άλλα μεγέθη δοχείων κατόπιν αιτήματος.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΌΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ


FUEL SYSTEM CLEANING | ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΊΜΟΥ


AUTOMATIC TRANSMISSION CLEANING | ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ


ΑΥΤΌΜΑΤΟΥ ΚΙΒΩΤΊΟΥ ΤΑΧΥΤΉΤΩΝ

32



INJECTION SYSTEM CLEANING | ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΎ

32



AIR INTAKE SYSTEM CLEANING | ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉΣ

32

32
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ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ | DIAGNOSTIC & MAINTENANCE DEVICES

Συσκευή

Κωδ.

Συσκ. ( τεμ.)

ΣΥΣΚΕΥΉ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ΑΥΤΌΜΑΤΟΥ ΚΙΒΩΤΊΟΥ ΤΑΧΥΤΉΤΩΝ | ATF EVOLUTION PREMIUM
H συσκευή ATF EVOLUTION PREMIUM προσφέρει στον ειδικό, αυτόματες λειτουργίες για την
αλλαγή του υγρού μετάδοσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χειροκίνητα. Προσφέρει πλήρη
αφαίρεση της μόλυνσης σε ολόκληρο το σύστημα μετάδοσης, ελάττωση θορύβου, ασφαλή και
αθόρυβη λειτουργία ταχυτήτων, βελτιστοποιημένη αλλαγή ταχυτήτων, αποφυγή επισκευών που
κοστίζουν.
Τα σετ ανταπτόρων καλύπτουν όλους τους τύπους αυτ/των όπως Audi, BMW, Chrysler, Fiat,
Ford, GM, Honda, Lexus Mercedes, Mitsubishi, Toyota, Opel, VW, Volvo κ.α.

ATF EVOLUTION
PREMIUM

34090-1

1

Κιτ προσαρμογέα 1
Adapter Kit 1

34099-1

1

Κιτ προσαρμογέα 2
Adapter Kit 2

34098-1

1

Κιτ προσαρμογέα 3
Adapter Kit 3

34097-1

1

Κιτ προσαρμογέα
1-3
Complete Set
Adapter Kits 1-3

34096-1

1

CLEAR FLOW MACHINE- ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ | Clear Flow - Injection System Cleaning
Κατάλληλη για καθαρισμό των βαλβίδων έγχυσης και των μπεκ .Αυτή η μονάδα αποκαθιστά σε
βάθος χρόνου, τα προβλήματα που προκαλούνται από τα κατάλοιπα άνθρακα στις βαλβίδες
εισαγωγής ή εξαγωγής. Διορθώνει την κακή λειτουργία των μπεκ και καθαρίζει τα κολλώδη
υπολείμματα μέσα σε πολύ σύντομο χρόνο. Τα περισσότερα προβλήματα λύνονται μέσα σε 30
λεπτά. Με την χρήση των κατάλληλων προσαρμογέων (S Form & Flex form) η Clear Flow μπορεί
να λειτουργήσει ως συσκευή για τον αποτελεσματικό καθαρισμό του συστήματος εισαγωγής
αέρα.

Clear Flow

34011

1

αντάπτορας
Flex form

34042

1

αντάπτορας
S Form

34043

1

34039

1

ΣΥΣΚΕΥΉ ΜΈΤΡΗΣΗΣ ΣΥΜΠΊΕΣΗΣ | Compression Measuring Device
Καταγραφέας συμπίεσης με γρήγορη σύνδεση. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της
συσκευής είναι ο εύκολος χειρισμός και η αξιόπιστη αναφορά της συμπίεσης των κυλίνδρων.

Σετβενζινοκινητήρα

Περιεχόμενο σετ:
• 1 συσκευή μέτρησης συμπίεσης 3,5-17,5 bar, • 1 σωλήνας πίεσης, • 1 καμπυλωτός
σύνδεσμος, • 3 προεκτάσεις για 70, 105 και 140mm, • 3 λαστιχένιοι κώνοι , • 1 πακέτο με
φυλλάδια διαγραμμάτων, • 1 εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

ΣΥΣΚΕΥΉ TIMKEN | Timken Machine
Συσκευή ελέγχου φθοράς, κατάλληλη για τον προσδιορισμό του βαθμού ανθεκτικότητας
υψηλής πίεσης και των ιδιοτήτων φθοράς πρόσθετων και λιπαντικών.
Το λιπαντικό προϊόν ελέγχεται με βάση ένα σύστημα τριβής που περιλαμβάνει μια κυβοειδή
δοκιμή μέσω της οποίας διάφορα φορτία τοποθετούνται σε ένα περιστρεφόμενο δακτύλιο.
Το ελεγχόμενο φορτίο αλλάζει σε βαθμίδες μέχρι να επιτευχθεί το κατάλληλο φορτίο για δοκιμή.
Η φθορά προσδιορίζεται από το ζύγισμα του κάθε κομματιού ξεχωριστά. Η διάρκεια του τεστ
για κάθε επίπεδο είναι 10 λεπτά.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε πληροφορίες για το προϊόν δελτίου δεδομένων φύλλο / ασφαλείας. Άλλα μεγέθη δοχείων κατόπιν αιτήματος.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.
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συσκευή
Timken

34034

1

ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ | DIAGNOSTIC & MAINTENANCE DEVICES

Συσκευή

Κωδ.

DPF Gun
Flush

33480

Συσκ. ( τεμ.)

ΠΙΣΤΌΛΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ DPF | DPF Gun Flush
Πιστόλι αέρος με εύκαμπτο σωλήνα ψεκασμού για αποτελεσματικό καθαρισμό του φίλτρου
σωματιδίων χωρίς αποσυναρμολόγηση. Λειτουργία με χειρισμό ενός μοχλού για την βαλβίδα αέρα
και τον ψεκασμό. Μοντέρνα αλουμινένια χειρολαβή. Χρησιμοποιείται με το DPF Top Gun Cleaner
1lt.

1

Η αντικατάσταση ενός αυτόματου κιβωτίου
ταχυτήτων είναι εξαιρετικά δαπανηρήαλλά η λύσης της αλλαγής που προσφέρει η
ATF Evolution όχι

Σάρωση του κώδικα για περισσότερες πληροφορίες
www.pro-techellas.gr

Επαγγελματικός καθαρισμός του αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων
με την ειδικά σχεδιασμένη συσκευή καθαρισμού και συντήρησης:

ATF EVOLUTION PREMIUM
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε πληροφορίες για το προϊόν δελτίου δεδομένων φύλλο / ασφαλείας. Άλλα μεγέθη δοχείων κατόπιν αιτήματος.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.
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ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ

SALES PROMOTIONAL AIDS | ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
τεχνολογία διαφήμισης | Displays & Advertising Products
Γλώσσα

Κωδ.

EN
GR

10051-6
10051-8

ROLL UP ΕΣΩΤΕΡΙΚΌΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΚΙΝΗΤΉΡΑ ΦΟΡΤΗΓΏΝ | Roll Up Truck EN
Internal Engine Cleaning
Άλλες γλώσσες κατόπιν αιτήσεως | Other languages on request

P3192-1

ROLL UP ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΊΟΥ ΦΟΡΤΗΓΏΝ | Roll Up EN
Truck Diesel System Cleaning
Άλλες γλώσσες κατόπιν αιτήσεως | Other languages on request

P3192-2

ROLL-UP ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΚΙΝΗΤΉΡΑ ΦΟΡΤΗΓΏΝ | Roll Up Truck EN
Internal Engine Protection
Άλλες γλώσσες κατόπιν αιτήσεως | Other languages on request

P3192-3

ROLL-UP ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΦΟΡΤΗΓΏΝ | Roll Up Truck Nano Technology
Άλλες γλώσσες κατόπιν αιτήσεως | Other languages on request

EN

P3192-4

ROLL-UP ΠΡΟΪΌΝΤΑ BLUECHEM | Roll Up bluechem Products
Άλλες γλώσσες κατόπιν αιτήσεως | Other languages on request

EN

P3197

ΣΤΑΝΤ ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ ‘’ ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΊΜΟΥ’’ | Counter Display ”Fuel System Cleaning“
Υψηλής ποιότητας σταντ ακρυλικού γυαλιού με δύο δοκιμαστικά σωληνάκια. Ιδανική επίδειξη της αποτελεσματικότητας των
προϊόντων.

ΣΗΜΑΊΑ ΠΑΡΑΛΊΑΣ | Beachflag
Ανθεκτική σε περιβαλλοντικούς παράγοντες και ακτίνες UV. Πλένεται.
Μέγεθος:3x1 m
Velum-flag Premium flag material, UV and weather resistant, washable, footplate and
rods included
Size: 3x1 m
Beachfl

Größe

(BxH,

ag Eos

Maßsta

b1:10):

bluechem

10139-1

bluechemGROUP

10139-2

M

92cm

x 265cm

Alle Flächen,
sind
inkl.
frei bedruckbar.
Hohlsaum,
Ein farbiger
oder
Hintergrund
ein Hintergrundm
muss
auf
fortgeführtdiesen
Flächenuster
werden.

Druckfläche
Hohlsaum
Vorn
Hohlsaum
Hinten
Mindestabstan
für Texte
d zum
und Logos
Rand

ΜΟΥΣΑΜΆΣ | Banner
PVC ύφασμα , ανθεκτικό σε περιβαλλοντικούς παραάγοντες, σταθερό, με ροδέλες

EN

10120

EN

10101

Μέγεθος: 3x1 m
PVC fabric, sturdy grommets, weather-resistant and extremely stable
Size: 3x1 m

ΣΤΑΝΤ ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ | Product Display
Παρουσιάστε τα προϊόντα σας με ελκυστικό τρόπο.
Μέγεθος: περίπου 28 x 22 x 143 cm
Present your products in an attractive way and place your advertising message in the
right light.
Use the product display with your brand for active sales exploitation.
Size: approx. 28 x 22 x 143 cm

34

www.bluechem.de

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ

SALES PROMOTIONAL AIDS | ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
τεχνολογία διαφήμισης | Displays & Advertising Products
Γλώσσα

Κωδ.

EN

10006

ΣΤΑΝΤ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ | Product display for counter
Μοντέρνο σταντ με διάτρητη βάση για σταθερή στήριξη των προϊόντων. Κατάλληλο για 12 δοχεία
Διαστάσεις : 32 Χ 42 Χ 24.50 cm.

Φυλλάδιο | Flyer

MADE IN GERMANY

Clean andSystems
Care

Radiator Oil
Cleaner K1&K2

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΑΔΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΨΥΞΗΣ 2-συστατικών
Σύστημα 2 συστατικών που καθαρίζει ολοκληρωτικά το σύστημα
ψύξης και αφαιρεί τα κατάλοιπα λαδιού μακροπρόθεσμα, τα
οποία δημιουργούνται από τις προβληματικές φλάντζες
κεφαλής κυλίνδρου ή τα ψυγεία με διαρροές.
Επίσης διαλύει και άλλων ειδών μολύνσεις όπως την “λάσπη” του
ψυκτικού υγρού, τις ασβεστώδεις επικαθήσεις κ.α. Εξαιτίας των
υψηλά λιπαντικών συστατικών, όλα τα μεταλλικά και ελαστικά
μέρη προστατεύονται κατά την διάρκεια καθαρισμού.
Οι βαλβίδες, οι θερμοστάτες και οι αντλίες νερού αποκτούν την
αρχική τους απόδοση, εξασφαλίζεται πιο ασφαλής λειτουργία
και παρατείνεται ο χρόνος ζωής του συστήματος ψύξης.

Περιεχόμενο:
Συσκευασία:
Κωδικός:

2 συστατικά των 150 ml
12 σετ
33336-1

Πεδία εφαρμογής
Καθαρισμός συστημάτων ψύξης
για όλα τα κλειστά συστήματα
ψύξης νερού και τους εναλλάκτες
θερμότητας.

Γλώσσα

Κωδ.

High Performance Clean and Care

EN

10021

Folded finished format: DL

GR

10020-3

Γλώσσα

Κωδ.

GR

33336-1

Γλώσσα

Κωδ.

GR

10203-1

Radiator Oil Cleaner
Folded finished format: A4

Κατανάλωση
Το Radiator Oil Cleaner (K1+K2)
επαρκεί για συστήματα ψύξης με
χωρητικότητα 5-10lt. Για
μικρότερες ή μεγαλύτερες
ποσότητες πλήρωσης, μειώστε ή
αυξήστε σε αναλογία 50ml ανά
λίτρο ψυκτικού υγρού.
Χρόνος δράσης
Περίπου 15 λεπτά
Εφαρμογή
Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση.
Προσθέστε όλο το περιεχόμενο των
δύο δοχείων (Κ1 & Κ2) στο
σύστημα ψύξης. Ανοίξτε τη
βαλβίδα θερμότητας. Αφήστε τον
κινητήρα να δουλέψει για περίπου
15 λεπτά σε 1200-1500 στροφές,
ώστε να επιτευχθεί η ιδανική
θερμοκρασία λειτουργίας.
Στραγγίστε το ψυκτικό υγρό.
Αφαιρέστε όλα τα δοχεία
διαστολής που δεν είναι μέρος του
κυκλώματος ψύξης και καθαρίστε
τα χειρωνακτικά. Στη συνέχεια
ξεπλύνετε όλο το σύστημα ψύξης
σχολαστικά με καθαρό νερό. Τέλος,
προχωρήστε στην αντικατάσταση
του ψυκτικού υγρού σύμφωνα με
τις οδηγίες του κατασκευαστή.

PRO-TEC HELLAS

15οχλμ Θεσ/νίκης- Μουδανιών
www.bluechem.de

Τ: 2310 489680 Ι F: 2310 461039
www.pro-techellas.gr

OXICAT
Folded finished format: A4
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Προτείνεται απο:

Σαρώστε τον κωδικό και θα δείτε σε
απευθείας σύνδεση την ιστοσελίδα
μας.
Κωδ.: 10037-X | 06-2016 GR | © CTP GmbH
Με την επιφύλαξη των τροποποιήσεων και σφαλμάτων. Παρόμοια εικόνα. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυπογραφικά λάθη.

Pro-Tec Hellas
ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
15ο χλμ Θεσσαλονίκης – Ν.Μουδανιών

Nothing faster. Scan the code and
view our website online.

Τηλ. 2310/489680
Fax: 2310/461039
www.pro-techellas.gr

