ONE SHOT

FUEL GUARD 2

Iσχυρό και γρήγορο καθαριστικό για συστήματα
εισαγωγής αέρα κινητήρων
Injection-καρμπυρατέρ.
Σπρέϋ υψηλής πίεσης,
εξαφανίζει βερνικι, γράσο.
Ακριβής ψεκασμός, στεγνώνει γρήγορα. Δεν αφήνει
λιπαρά στρώματα. Είναι
ασφαλές για τους καταλύτες
και τους αισθητήρες οξυγόνου. Ελευθερώνει τις
βαλβίδες καρμπυρατέρ, το
σύστημα σύνδεσης, τα πηνία
θερμοστάτη και πιστονιών.
Απαλή λειτουργία μηχανής.

Kαθαριστικό βενζίνης και
πετρελαίου για το σύστημα
καυσίμων βενζίνοκινητήρων
και πετρελαιοκινητήρων.
Μειώνει το στοκ, 2 σε 1.
Ασφαλές για τον καταλύτη,
λιπαίνει τα καύσιμα.
Επεκτείνει τη διάρκεια
ζωής της αντλίας και των
μπεκ. Δε βασίζεται στη
στάχτη, δεν χρειάζεται
καθάρισμα. Γρήγορο
και αποτελεσματικό
καθαριστικό.

Κ86970

Κ83915

500ml

RADIATOR FLUSH

ΕNGINE FLASH
SOLVENT FREE

Κ84667

Κ86119

Προχωρημένη λύση για το
εσωτερικό καθάρισμα των
μηχανών, τα χειροκίνητα
κιβώτια ταχυτήτων και τα
διαφορικά. Χρησιμοποιείται
πριν την αλλαγή λαδιών,
περιέχει λιπαντικό και ένα
συστατικό για εξαιρετικές
συνθήκες πίεσης, παρέχει
ύψιστή προστασία σε
όλα τα μηχανικά μέρη
κατά τη διαδικασία του
καθαρισμού.

250ml

250ml

Μείγμα αποτελεσματικών
χημικών για την
απομάκρυνση σκουριάς
και διάβρωσης από το
σύστημα ψύξης.
Γρήγορη δράση,
βελτιώνοντας την
αποδοτικότητα.
Καθαρίζει όλο το
σύστημα ψύξης με μια
χρήση. Βιοδιασπώμενα
σε μικρές συμπυκνώσεις.
Μειώνει το ρίσκο
υπερθέρμανσης.

250ml

THE CHOICE OF PROFESSIONALS
RADIATOR OIL
EMULSIFIER

ΟΙL ENHANCER PLUS

Κ86182

Όταν προστίθεται στο λάδι της
μηχανής προσφέρει μέγιστη προστασία σε αντλίες λίπανσης, ράβδους
πιστονιού, άξονες, ρουλεμάν, αντλίες
ανάφλεξης, κυλίνδρους, πιστόνια,
υδραυλικά και μηχανικά φίλτρα
βαλβίδων και σε όλα τα μέρη που
χρειάζονται λίπανση και υπόκεινται
σε φορτία θερμότητας και τριβής.
Περιορίζει τη τριβή σε όλα τα
κινούμενα μέρη. Περιορίζει το
θόρυβο στο ξεκίνημα της κρύας
μηχανής. Συμβατό με όλα τα
ορυκτά και συνθετικά λάδια.
Διατηρεί την πίεση του λαδιού,
μεγαλώνει τη διάρκεια ζωής της
μηχανής.

STOP LEAK

Κ84666

Aφαιρεί λάδια από
όλες τις περιοχές του
ψυκτικού συστήματος
που προκαλείται από
βλάβη της φλάντζας.
Μειώνει τον κίνδυνο της
υπερθέρμανσης. Αυξάνει
την ταχύτητα αποβολής
θερμότητας. Καθαρίζει το
ψυκτικό σύστημα όταν
χαλάσει η φλάντζα.

RADIATOR

Κ86640

Σφραγίζει, προστατεύει
και διατηρεί το σύστημα
ψύξης της μηχανής.

250ml

250ml

GEARBOX STOP
LEAK GSL

DPF CLEANER
FOAM

Σταματάει και αποτρέπει τυχόν
διαρροές λαδιού που προκαλούνται από τη φθορά,
Αποτελεσματικό σε πολλά
υλικά στεγανοποίησης όπως
καουτσούκ, νεοπρένιο, EPDM,
βιτόν κλπ., συμβατό με συμβατικά, ημισυνθετικά και
συνθετικά λάδια κινητήρων.
Περιέχει προστατευτικό κατά
της φθοράς για το λάδι κιβωτίου
ταχυτήτων και απορρυπαντικό
- δεν θέτει σε κίνδυνο την
απόδοση λαδιού του κιβωτίου
ταχυτήτων.

Εξαιρετική δράση αφρού μακρά διείσδυση μέσα στο
πορώδες κεραμικό σώμα του
φίλτρου, υψηλή ικανότητα
διάλυσης και καθαρισμού.
Ενισχύει την αναγέννηση
του φίλτρου σωματιδίων
ντίζελ. Καθαρίζει χωρίς
αποσυναρμολόγηση του
DPF. Εύχρηστη εφαρμογή
- οικονομική χρήση, μόνο
ένα δοχείο απαιτείται για το
φίλτρο σωματιδίων ντίζελ.

Κ86523

250ml

ΕΝGINE
STOP LEAK
Κ86522

Αναζωογονεί τα παλαιά σφραγιστικά
λαδιού του κινητήρα, σταματάει και
αποτρέπει διαρροές που προκαλούνται από τη φθορά, μειώνει την
κατανάλωση. Αποτελεσματικό
σε πολλά υλικά στεγανοποίησης
όπως καουτσούκ, νεοπρένιο,
EPDM, βιτόν κλπ., συμβατό με
συμβατικά, ημισυνθετικά και
συνθετικά λάδια κινητήρων.
Κατάλληλο για χρήση σε βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες.
Ασφαλές σε καταλυτικούς
μετατροπείς, φίλτρα σωματιδίων
ντίζελ και συμβατό με κινητήρες
τούρμπο.

DPF CLEANER
ULTRA

Κ86547

Κ86669

500ml

Eιδικό πρόσθετο
καθαριστικό διπλής
σύνθεσης, που εφαρμόζεται
στη δεξαμενή καυσίμων
πετρελαίου.
Καθαρίζει το φίλτρο
σωματιδίων πετρελαίου
(DPF) και το σύστημα
καυσίμων των ρύπων.

300ml

250ml

