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MOTORBLOKK  I  JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS MOTORBLOKK  I  JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Art.-Nr. 5168
Art.-Nr. 5111 Art.-Nr. 3325

Art.-Nr. 7389Art.-Nr. 1641

Art.-Nr. 4066

Art.-Nr. 1900
Art.-Nr. 3381

Art.-Nr. 3623

Art.-Nr. 3379

Art.-Nr. 6177 / 8948

Art.-Nr. 3110

Art.-Nr. 3810 Art.-Nr. 3045

Art.-Nr. 3812 / 3801 Art.-Nr. 3080 / 1520

Pro-Line dízel szívórendszer tisztító
Pro-Line Ansaugsystem-Reiniger Diesel 
∙ Speciális aktív oldószer a tipikus 
szennyeződések és lerakódások eltávolítására 
a szívó- és fojtószelep területén. 
∙ Feloldja és eltávolítja a zsíros lerakódásokat 
és a szennyeződéseket, mint például az olaj, 
a korom stb. 
∙ Ez biztosítja a mozgó alkatrészek működő-
képességét és csökkenti az üzemanyag-fogyasztást.
∙ Növeli a dízelüzemű motorok 
megbízhatóságát.

Pro-Line fojtószelep-tisztító
Pro-Line Drosselklappen-Reiniger
∙ Speciális aktív oldószer, a tipikus szennyeződések és le-
rakódások eltávolítására a szívó- és fojtószelep-területén.
∙ Lazítja és eltávolítja a zsíros 
lerakódásokat és a szennyeződéseket, 
mint például az olaj, a korom stb.
 ∙ Ez biztosítja a mozgó alkatrészek 
funkcionális teljesítményét és csökkenti 
az üzemanyag-fogyasztást.
∙ Növeli a motorok megbízhatóságát. 

Karburátor külső tisztító spray
Vergaser-Außenreiniger
∙ Különleges oldószerelegy a 
zsíros szennyeződések és 
lerakódások gyors és alapos 
eltávolításához.
∙ Szétszerelés nélküli tisztítás.

Pro-Line szilikon spray
Pro-Line Silicon-Spray 
∙ Szilikon alapú, ásványolaj és zsírmentes leválasztó, 
súrlódás csökkentő és védőanyag.
∙ Véd, ken, ápol és szigetel. 
∙ Nem hagy foltot.
∙ Antisztatikus hatás (portaszító).
∙ Megszünteti a nyikorgást, 
csikorgást és a nehezen járó 
mozgásokat.
∙ Tartós védelmet nyújt a kopás ellen. 
- Sokoldalúan alkalmazható.

Kerámiás fagyasztós rozsdaoldó spray
Keramik-Rostlöser mit Kälteschock 
∙ Csúcstechnológiás rozsdaoldó különleges, 
új tulajdonságokkal rendelkezik. 
∙ A rendkívül jó kúszóképesség és a 
kerámiarészecskék kenőhatása gyorsan 
fellazítja rozsdásodott alkatrészeket.
∙ Ezt segíti és gyorsítja a fagyasztó hatás is, 
ami kiegészítőleg zsugorítja a 
meglazítandó fém alkatrészeket 

Légmennyiségmérő tisztító spray
Luftmassensensor-Reiniger
∙ Légtömegmérő érzékeny alkatrészeinek 
gyors és kíméletes tisztítására a benzin- és 
dízelmotorokban.
∙ Különlegessége, hogy gyorsan 
párolog és maradékanyag mentes. 

Fék- gyorstisztító zsírtalanító spray 
Schnellreiniger
∙ A szerelési munkákat könnyebbé, tisztábbá és 
biztonságosabbá teszi.
∙ Gyorsan és teljesen eltávolítja az olajat, a zsírt és a 
szennyeződést. 
∙ A kezelt részek abszolút mentesek a 
maradványoktól és teljes mértékben 
zsírtalanítottak.
∙ Időt és pénzt takarít meg, garantálja 
a problémamentes javítást.
∙ Eltávolítja a gyanta-, olaj- és zsírmaradványokat.
∙ Kiváló beszivárgás, ellenőrzött párolgás és maradvány mentes.

Pro-Line injektor-és izzítógyertyazsír
Pro-Line Injektoren- und Glühkerzenfett
∙ Félszintetikus, fémmentes speciális zsír az injektorok 
és izzítógyertyák kenéséhez, mielőtt beszerelnék őket a 
motorba. 
∙ Megakadályozza a nedvesség behatolását, és ezáltal 
megelőzi az injektor és az izzítógyertya korrózióját.
∙ A speciális zsír lényegesen megkönnyíti  a szétszerelést.

Tömítés eltávolító spray
Dichtungs-Entferner
∙ Az odaragadt és ráégett tömítéseket rövid idő alatt 
eltávolítja.
∙ Gyorsan és könnyen eltávolítja 
a motorok és a gépalkatrészek 
ráégett, kikeményedett tömítéseit
és ragasztóit. 
∙ Függőleges felületekhez tapad. 
∙ Csak permetezze be.

Pro-Line injektor és gyújtó- izzítógyertya 
eltávolító spray 
Pro-Line Injektoren- & Glühkerzenlöser
∙ Nagy teljesítményű oldószer a megszorult injektorokhoz, 
izzító- és gyújtógyertyákhoz.
∙ Bekúszik a szennyeződések és a korrózió alá és lehetővé 
teszi a kiszerelést.
∙ A kiváló tisztító hatásának köszönhetően könnyen
eltávolítja a makacs olajmaradványokat, a gyantásodást
és a ráégett szennyeződéseket.

Szilikon tömítőanyag fekete / piros
Silikon Dichtmasse schwarz / rot 
∙ Kiváló minőségű és egyszerűen feldolgozható 
szilikon bázisú tömítő massza  automata 
patronban.
∙ Nem szükséges kinyomópisztoly.
∙ Kiváló hideg-, hő- és öregedésállóság.
∙ Tartósan rugalmas marad és ellenáll 
a vegyi anyagoknak, olajoknak, stb.
∙ Hőálló  –65 ° C és +260 ° C közötti 
hőmérsékleten (rövid ideig +315 ° C -ig ). 

Kontakt Spray
Electronic-Spray 
∙ Megbízhatóvá teszi az autó elektromos rendszerét.
∙ Csökkenti a kopást.
∙ Kiszorítja a nedvességet.
∙ A festékekkel, a műanyaggal és a 
gumival szemben semleges.
∙ Tisztít és véd a korróziótól
∙ Jó kenési tulajdonságok.
∙ Teljesen szintetikus.

Felülettömítő
Flächendichtung
∙ A függőleges felületekhez is tapad.
∙ Felhasználás hőmérséklet tartománya –60 ° C 
és +150 ° C között.
∙ 0,1–0,3 mm-es tömítőréshez.
∙ Lassú kikeményedésű (funkcionálisan 
szilárd 2-4 óra elteltével) és szétszerelhető
∙ Ellenáll a terheléseknek és a 
rezgéseknek.

LM 48 szerelőpaszta spray 
LM 48 Sprühpaste 
∙ Nagy teljesítményű volfrám diszulfid paszta. 
∙ Sima felületre is tapad.
∙ Ha bedörzsölik vele a csapágyakat 
és csúszó vezetékeket, a csapok 
és csapágyperselyek besajtolásakor, 
gördülő csapágy- gyűrűk 
felhúzásakor megakadályozza a 
bejáratási károkat és a berágódást. 
Alapkenésre, csuklók és apró 
alkatrészek „élettartamra szóló“ kenése
∙ Felhasználási hőmérséklet tartomány: 
-35 ° C és +450 ° C között.

Menetrögzítő
Schraubensicherung
∙ Ideális menetbiztosító készítmény.
∙ Olajozott felületeken és horganyzott csavaroknál hasz-
nálható. 
∙ Jó kémiai ellenállás. 
∙ Széles használati hőmérséklet-
tartomány: -60 ° C és +150 ° C között.

Rézpaszta / réz spray 
Kupfer-Paste / Kupfer Spray 
∙ Leválasztó és kenőanyag finom rézszemcsékkel nagy 
termikus igénybevételnek kitett gépelemekhez. Hosszú 
üzemidő után is problémamentes szerelést tesz lehetővé.
∙ A rézpasztát/sprayt nagy hőmér-
sékletek esetén alkalmazzák 
a csavarkötéseknél és  olyan elvá-
lasztó felületeknél, amelyek magas 
hőmérsékletnek, nagy nyomásnak 
és korróziós hatásoknak vannak kitéve.
∙ Felhasználás hőmérséklet-tartomány 
- 35 C-tól + 1100 C-ig.
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ÜZEMANYAGRENDSZER I DÍZEL ÜZEMANYAGRENDSZER I DÍZEL

Art.-Nr. 29001 Art.-Nr. 5118

Art.-Nr. 5154Art.-Nr. 20986

Art.-Nr. 5169

Art.-Nr. 5171

Art.-Nr. 7946

Art.-Nr. 29069

Art.-Nr. 7945

Art.-Nr. 29070

Art.-Nr. 20630

Art.-Nr. 29067

Art.-Nr. 5168

Jet Clean Tronic II 
Jet Clean Tronic II 

∙ A tisztító készülék minden keverékképző és befecs-
kendező rendszer egyszerű, professzionális tisztítására 
alkalmas.
∙ 2-In-1 megoldás, amely lehetővé teszi az üzemanyag- és 
szívórendszer egyidejű tisztítását.

Jet Clean Plus
Jet Clean Plus
 
A benzin és dízel befecskendező rendszerek gyors és egy-
szerű tisztításához.

Pro-Line Jet Clean dízel szívórendszer tisztító
Pro-Line Jet Clean Ansaugsystem- 
Reiniger Diesel 

∙ Erősen koncentrált, felhasználásra kész tisztítófolyadék a 
Jet Clean Tronic II készülékekkel történő közvetlen alkalma-
zásra.
∙ Eltávolítja a szennyeződést és lerakódásokat a szívó- és 
fojtószelep szelep területén.
∙ Lazítja és eltávolítja a száraz és zsíros szennyeződést.
∙ Biztosítja az összes mozgó alkatrész működését és az 
üzemanyag-fogyasztás csökkenését. Növeli a dízelüzemű 
motorok megbízhatóságát.

Pro-Line dízel részecskeszűrő tisztító
Pro-Line Dieselpartikelfilter Reiniger 
∙ Nagy hatékonyságú folyadék személygépkocsik eltö-
mődött részecskeszűrőinek beépített helyzetben történő 
tisztítására.
∙ Feloldja  a dízel részecskeszűrők felületének kemény, 
sűrű vagy ráégett szennyeződéseit.
∙ Biztosítja a jármű optimális működését, a motor teljesít-
ményét és az alacsony üzemanyag-fogyasztást.
A rendszeres tisztítás öblítéssel együtt segíthet elkerülni a 
drága javítási költségeket.

Pro-Line részecskeszűrő öblítő
Pro-Line Dieselpartikelfilter Spülung
Nagy hatékonyságú folyadék személygépkocsik (DPF/FAP) 
részecskeszűrőinek Pro-Line részecskeszűrő-tisztítóval 
beépített helyzetben végzett tisztítása utáni öblítésére.

Nyomótartályos pisztoly 
részecskeszűrőhöz
DPF-Druckbecherpistole 

Jet Clean adapter szett M2
Jet Clean Adapter-Kit M2

Részecskeszűrő tisztító szonda 5 fajta fuvókával
DPF-Lanze mit 5 Sprühsonden 

Jet Clean adapter szett P1
Jet Clean Adapter-Kit P1

Hosszú ( 30cm-es ) szórófej 
részecskeszűrőhöz
DPF-Sprühsonde lang

Jet Clean Tronic II TD ASR 
sűrített levegő 
csatlakozóval

Jet Clean Tronic II TD ASR 
mit Druckluft- 
anschluss 

Pro-Line dízel szívórendszer tisztító Spray
Pro-Line Ansaugsystem-Reiniger Diesel 
∙ Speciális aktív oldószer high-tech adalékkombinációval, 
a szennyeződések  és lerakódások eltávolítására a szívó- 
és fojtószelep szelep területén.
∙ Feloldja és eltávolítja a ragadós lerakódásokat és szeny-
nyeződéseket, mint az olaj, korom stb.
∙ Biztosítja a mozgó alkatrészek működőképességét és 
csökkenti az üzemanyag-fogyasztást.
∙ Növeli a  dízelmotorok üzembiztosságát.

Art.-Nr. 3381

Art.-Nr. 3379

Pro- Line injektor -és izzítógyertyazsír
Pro-Line Injektoren- und Glühkerzenfett
∙ Félszintetikus, fémmentes speciális zsír az injektorok és 
az izzítógyertyák kenéséhez a motorba történő beépítés 
előtt.
∙ Megakadályozza a nedvesség behatolását és ezáltal 
megelőzi  az injektor és az izzítógyertya korrózióját.
∙ A speciális zsír sokkal könnyebbé teszi a szétszerelést.

Pro-line injektor és gyújtó- izzítógyertya 
eltávolító spray
Pro-Line Injektoren- & Glühkerzenlöser 
∙ Nagy teljesítményű oldószer a megszorult injektorokhoz, 
izzító-és gyújtógyertyákhoz.
∙ Bekúszik a szennyeződések és korrózió alá, és lehetővé 
teszi a könnyű kiszerelést. 
∙ Kiváló tisztító hatásának köszönhetően lehetővé teszi 
a makacs olajmaradványok, a gyantásodás és a ráégett 
szennyeződések eltávolítását.

Art.-Nr. 29069

Jet Clean adapter szett M3
Jet Clean Adapter-Kit M3

Pro-Line Jet Clean dízelrendszer tisztító
Pro-Line Jet Clean Diesel-System-Reiniger
∙ Erősen koncentrált, felhasználásra kész tisztítófolyadék a 
Jet Clean készülékekkel történő közvetlen alkalmazásra.
∙ Eltávolítja a lerakódásokat befecskendező szivattyúból, a 
porlasztócsúcsról és az égéstérből, valamint megakadá-
lyozza azok újra képződését.
∙ Megakadályozza a ráégést és fúvókatűk elgyantásodását 
∙ Javítja a motor járását és optimalizálja a kipufogógáz 
értékeket.
∙ Megszünteti az indítási nehézségeket, a motor egyenet-
len járását, a rossz gázreakciót és a teljesítményveszte-
séget.
∙ Ápolja és védi a teljes üzemanyagrendszert a kopástól és 
korróziótól.
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Art.-Nr. 29001 Art.-Nr. 5118

Art.-Nr. 5147

Art.-Nr. 20985

Art.-Nr. 29069

Art.-Nr. 29070

Art.-Nr. 29067

Pro-Line Jet Clean üzemanyagrendszer tisztító
Pro-Line Jet Clean Benzin- System-Reiniger
∙ Erősen koncentrált, felhasználásra kész tisztítófolyadék, 
JetClean készülékekkel történő közvetlen alkalmazásra.
∙ Eltávolítja a lerakódásokat a befecskendező szelepekről, a 
szívószelepekről, a gyújtógyertyákról, valamint az égéstérről 
és megakadályozza azok újra képződését.
∙ Javítja a motor járását és optimalizálja a kipufogógáz 
-értékeket.
∙ Megszünteti az indítási nehézségeket, a motor egyenetlen 
járását, a rossz gázreakciót és a teljesítményveszteséget.

Pro-Line Jet Clean benzin szívórendszer tisztító
Pro-Line Jet Clean Ansaugsystem- Reiniger 
Benzin
∙ Erősen koncentrált, felhasználásra kész tisztítófolyadék a Jet-
Clean Tronic II készülékekkel történő közvetlen alkalmazásra.
∙ Eltávolítja a szennyeződést és lerakódásokat a szívó- és fojtó-
szelep szelep területén.
∙ Lazítja és eltávolítja a zsíros szennyeződést, mint az olaj, 
gyanta stb. .
∙ Biztosítja az összes mozgó alkatrész működését.

Jet Clean adapter szett M2
Jet Clean Adapter-Kit M2

Jet Clean adapter szett P1
Jet Clean Adapter-Kit P1

Jet Clean Tronic II TD ASR 
sűrített levegő csatlakozóval 
Jet Clean Tronic II 
TD ASR mit Druckluft- 
anschluss

Art.-Nr. 3381

Art.-Nr. 3379

Pro- Line injektor -és izzítógyertyazsír
Pro-Line Injektoren- und Glühkerzenfett
∙ Félszintetikus, fémmentes speciális zsír az injektorok és az 
izzítógyertyák kenéséhez a motorba történő beépítés előtt. 
∙ Megakadályozza a nedvesség behatolását és ezáltal megelő-
zi  az injektor és az izzítógyertya korrózióját.
∙ A speciális zsír sokkal könnyebbé teszi a szétszerelést.

Pro-line injektor és gyújtó- izzítógyertya 
eltávolító spray
Pro-Line Injektoren- & Glühkerzenlöser
∙ Nagy teljesítményű oldószer a megszorult injektorokhoz, 
izzító-és gyújtógyertyákhoz.
∙ Bekúszik a szennyeződések és korrózió alá, és lehetővé teszi 
a könnyű kiszerelést. 
∙ Kiváló tisztító hatásának köszönhetően lehetővé teszi a 
makacs olajmaradványok, a gyantásodás és a ráégettt szeny-
nyeződések könnyű eltávolítását.

Art.-Nr. 5111

Pro-Line fojtószelep-tisztító
Pro-Line Drosselklappen-Reiniger
∙ Speciális aktív oldószer a jellemző szennyeződések 
és lerakódások eltávolítására a szívó- és 
fojtószelep-területén.  
∙ Felold és eltávolít minden ragadós 
lerakódást, szennyeződést, mint olaj, 
gyanta stb.
∙ Szavatolja a mozgó részegységek 
működőképességét és csökkenti az 
üzemanyag-fogyasztást.
∙ Fokozza a benzinüzemű motorok üzembiztonságát.

Jet Clean Tronic II 
Jet Clean Tronic II 
∙ A tisztító készülék minden keverékképző és befecskendező rendszer 
egyszerű, professzionális tisztítására alkalmas.
∙ 2-In-1 megoldás, amely lehetővé teszi az üzemanyag- és szívórend-
szer egyidejű tisztítását.

Jet Clean Plus
Jet Clean Plus
A benzin és dízel befecskendező rendszerek gyors és 
egyszerű tisztításához.

Art.-Nr. 29069

Jet Clean adapter szett M3
Jet Clean Adapter Kit M3
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Pro-Line automataváltó-tisztító
Pro-Line Automatik-Getriebe-Reiniger 
∙  Megtisztítja és megszabadítja az automata 
váltó olajkörét a lerakódásoktól és maradványoktól. 
Optimális kapcsolási funkciót biztosít és 
hosszabbítja a hajtómű élettartamát.

∙  Kiegészítő rendszer nélkül alkalmas minden 
automata váltóhoz, valamint szervokormányhoz. 
300 ml elegendő 6-9 l ATF-olajhoz.

Automataváltó és szervó olaj adalék 
ATF Additive
∙ Optimálisan ápolja a kormánymű és az automata 
váltó gumi és műanyag tömítéseit. Megelőzi, ill. 
megszünteti a hajtóművek megkeményedett, ill. 
elridegedett tömítések okozta tömítetlenségeit. 
∙ Tisztítja a hajtóművek  furatait és csatornáit és 
felfrissíti az olaj teljesítőképességét. Csökkenti a 
zajkeltést, javítja az automata váltók kapcsolási 
folyamatait. Meghosszabbítja a kormányművek és 
automata váltók élettartamát.

Art.-Nr. 5118

Gear Tronic II ATF 
folyadékcserélő beren-
dezés
Gear Tronic II
∙ Teljesen automatikus ATF 
olajcserélő készülék, amely  az 
automata sebességváltó rend-
szerek legkorszerűbb vezérlési 
technológiájával rendelkezik.
∙ Egyszerű kezelés, köszönhető-
en az egyértelmű, felhasználó-
barát menü útmutatásainak
∙ Univerzális készülék minden 
jármű márkához alkalmas.
∙ Az integrált tisztítóprogram 
használatával, még az extrémen 
szennyezett  sebességváltókat 
is garantáltan megtisztítja.
∙  Az automatizált sebességváltó 
folyadék teljes töltési mennyi-
ségére, típusára és sűrűségére 
vonatkozó adatok, az olajteknő 
meghúzási nyomatékai és a 
járműgyártó, a járműtípus és 
a motor mérete alapján az 
integrált adatbázis segítségével 
ingyenesen lekérhető.

Top Tec ATF 1100
Top Tec ATF 1100
∙  Kiváló viszkozitás és hőmérsékleti tulajdonsá-
gok-magas termikus stabilitás.
∙  Kiemelkedő súrlódás csökkentő jellemzők.
∙  Minimalizálja a kopást.
∙  Magas kémiai ellenállás.
∙  Lassítja, optimalizálja az elkopást, öregedést.
∙  Nagyon jó  tulajdonságok alacsony hőmérsék-
let tartományban - kiváló korrózió védelem.

Top Tec ATF 1300
Top Tec ATF 1300

∙ Magas hőstabilitás.
∙ Kiváló viszkozitás / hőmérséklet tulajdonságok .
∙ Nagyon jó alacsony hőmérsékleti tulajdonságok.
∙ Magas kopásállóság.
∙ Lassítja, optimalizálja az elkopást, öregedést.
∙ Kitűnő korrózióvédelem.

Top Tec ATF 1950
Top Tec ATF 1950
∙  Az új generációs autómata váltóval szerelt Mercedes- 
Benz gépjárművek számára, amelyeket a 725.0/1 váltóval 
szereltek
∙ Csökkenti az üzemanyag-fogyasztást.
∙ Kitűnő viszkozitás/hőmérsékleti tényezők.
∙ Kiváló súrlódási jellemzők.
∙ Nagyon jó alacsony hőmérsékleti tulajdonságok.

Top Tec ATF 1700
Top Tec ATF 1700

∙ Kiváló korrózióvédelem .
∙ Kiváló kopásállóság.
∙ Megelőzi a habképződést.
∙ Kiváló viszkozitási/ hőmérsékleti jellemzők.
∙ Nagyon jó alacsony hőmérsékleti tulajdonságok.
∙ Kiemelkedő ellenállás az oxidációval szemben.
∙ Kapcsolódási problémák megszüntetése.
∙ Kiemelkedő súrlódási jellemzők .  

Top Tec ATF 1200
Top Tec ATF 1200
∙  Rendkívüli hőstabilitás.
∙  Kiválóan véd  korrózió ellen.
∙  Sokoldalú alkalmazási lehetőségek - kitűnő visz-
kozitás és hőmérséklet jellemzők.
∙  Nagyon jó  tulajdonságok alacsony hőmérséklet 
tartományban.
∙  Magas kémiai ellenállás.
∙  Kiemelkedő kopásvédelem.
∙  Lassítja, optimalizálja az elkopást, öregedést.
∙  Kiváló súrlódás csökkentő jellemzők.

 

Top Tec ATF 1400
Top Tec ATF 1400

∙ Kiemelkedő súrlódás csökkentő jellemzők.
∙ Kiváló alacsony hőmérsékleti tulajdonságok.
∙ Tökéletes kopásállóság .
∙ Kiválóan megelőzi habképződést.
∙ Kiemelkedő ellenállás az oxidációval és korrózióval 
szemben .
∙ Kiváló viszkozitás / hőmérséklet tulajdonságok.
∙ Lassítja, optimalizálja az elkopást, öregedést.

Top Tec ATF 1800
Top Tec ATF 1800

∙ Kiváló viszkozitási/ hőmérsékleti jellemzők.
∙ Megelőzi a habképződést.
∙ Sokoldalú felhasználhatóság.
∙ Kiemelkedő súrlódási jellemzők.
∙ Kiváló öregedési ellenállás.
∙ Nagyon jó alacsony hőmérsékleti tulajdonságok.
∙ Kitűnő korrózióvédelem.
∙ Magas kopásállóság.
∙ Kiemelkedő ellenállás az oxidációval szemben.
 

Top Tec ATF 1600
Top Tec ATF 1600

∙ Kiemelkedő korrózióvédelem.
∙ Kiváló kopásállóság.
∙ Megelőzi a habképződést .
∙ Kitűnő viszkozitás/ hőmérséklet tulajdonságok.
∙ Nagyon jó alacsony hőmérsékleti jellemzők.
∙ Kiemelkedő ellenállás az oxidációval szemben.
∙ Alkalmas váltási problémák megszüntetésére.
∙ Kiemelkedő súrlódás csökkentő jellemzők.
∙ Kiváló öregedési ellenállás.

Top Tec ATF 1900
Top Tec ATF 1900

∙ Csökkenti az üzemanyag-fogyasztást.
∙ Kitűnő viszkozitás/hőmérsékleti tényezők.
∙ Kiváló súrlódási jellemzők.
∙ Magas hatásfok.
∙ Nagyon jó alacsony hőmérsékleti tulajdonságok.
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Art.-Nr. 3552

Art.-Nr. 7384

Art.-Nr. 1900

Art.-Nr. 3623

Art.-Nr. 7389Art.-Nr. 6177 / 8948

Art.-Nr. 3810

Art.-Nr. 3510

Art.-Nr. 3812 / 3801

Többfunkciós kenőzsír
Mehrzweckfett 
∙ Lítium szappan bázisú zsír, normál terhelésnél 
valamint normál és magas hőmérsékleten sikló-
 és gördülő csapágy kenéshez.
∙ Széles hőmérséklet-tartomány és jó vízállóság.
∙ Alkalmas univerzális zsírként, járműtechnikai 
területre és  általános gépkenésre.
∙ Hőmérséklet: -25 ° C és +120 ° C között. Rövid ideig: 
+130 ° C-ig.

Pro-Line PTFE por spray
Pro-Line PTFE-Pulverspray 
∙ A PTFE (Teflon vagy polytetrafluoretilén) bázisú, zsír nélküli kenőanyag .
∙ A száraz kenőanyag nem vonzza a szennyeződést és a port.
∙ Megszünteti a nyikorgást, csikorgást és a merevséget, és tartós védelmet biztosít a kopás 
ellen.
∙ Használati hőmérséklet tartomány - 40 ° C és + 250 ° C között.
∙ Sokoldalú alkalmazás, különösen olyan területeken, ahol a kenőanyagok nem kívánatosak, 
vagy zavarják a későbbi munkavégzést.

Fék- gyorstisztító zsírtalanító spray
Schnellreiniger 
∙ A szerelési munkákat könnyebbé, tisztábbá és 
biztonságosabbá teszi.
∙ Gyorsan és teljesen eltávolítja az olajat, a zsírt és a 
szennyeződést. 
∙ A kezelt részek abszolút mentesek a maradványoktól  és teljes 
mértékben zsírtalanítottak.
∙ Időt és pénzt takarít meg, garantálja a problémamentes javítást.
∙ Eltávolítja a gyanta-, olaj- és zsírmaradványokat.
∙ Kiváló beszivárgás, ellenőrzött párolgás és maradvány mentes.

Tömítés eltávolító spray
Dichtungs-Entferner 
∙ Az odaragadt és ráégett tömítéseket rövid idő 
alatt eltávolítja.
∙ Gyorsan és könnyen eltávolítja 
a motorok és a gépalkatrészek 
ráégett, kikeményedett tömítéseit 
és ragasztóit. 
∙ Függőleges felületekhez tapad. 
∙ Csak permetezze be. 

Pro-Line szilikon spray
Pro-Line Silicon-Spray 
∙ Kenő- és védőanyag, ásványi olajoktól és zsíroktól 
mentes.   
∙ Véd, ken, karban tart és szigetel. 
∙ Nem hagy foltot.
∙ Antisztatikus hatás (por taszító).
∙ Megszünteti a nyikorgást, recsegést és a lassúságot.
∙ Tartós védelmet nyújt a kopás ellen.
∙ Sokoldalú alkalmazás.

Szilikon tömítőanyag fekete / piros
Silikon Dichtmasse schwarz / rot 
∙ Kiváló minőségű és egyszerűen feldolgoz-
ható szilikon bázisú tömítő massza  automata 
patronban.
∙ Nem szükséges kinyomópisztoly.
∙ Kiváló hideg-, hő- és öregedésállóság.
∙ Tartósan rugalmas marad és ellenáll a 
vegyi anyagoknak, olajoknak, stb.
∙ Hőálló, –65 ° C és +260 ° C közötti 
hőmérsékleten (rövid ideig +315 ° C -ig )

Felülettömítő
Flächendichtung 
∙ A függőleges felületekhez is tapad.
∙ Felhasználás hőmérséklet tartománya 
∙ 60 ° C és +150 ° C között.
∙ 0,1–0,3 mm-es tömítőréshez.
∙ Lassú kikeményedésű 
(funkcionálisan szilárd 2-4 óra 
elteltével) és szétszerelhető
∙ Ellenáll a terheléseknek és a rezgéseknek. 

LM47 tartós MoS2 kenőzsír
LM 47 MoS2-Langzeitfett LM 47
∙ Az MoS2-tartalom  a válogatott 
alapzsírnak olyan kiváló 
kenőképességet és nagy teljesítmény 
jellemzőket kölcsönöz, amilyennel 
a hagyományos zsírok 
nem rendelkeznek.
∙ Működés közben a csúszási helyeken 
feltapadó lehelet vékony molibdén-
diszulfid hártya képződik. 
∙ Rendkívül hosszú kenési képesség .
∙ Hőmérséklettartomány: 
-30 ° C és +120 ° C között, 
rövid ideig +130 ° C-ig.

Menetrögzítő
Schraubensicherung
∙ Ideális menetbiztosító készítmény.
∙ Olajozott felületeken és horganyzott csavaroknál 
használható. 
∙ Jó kémiai ellenállás. 
∙ Széles használati hőmérséklet-
tartomány: -60 ° C és +150 ° C 
között.

Art.-Nr. 7390

Pro-Line gyors rozsdaoldó
Pro-Line Schnell-Rostlöser 
∙ Rendkívül gyors hatású rozsdaoldószer, kiemelkedő 
kúszóhatással.
∙ Feloldja a rozsdát és a 
szennyeződést.
∙ Beszivárog és kiszorítja a 
nedvességet.
∙ Kiváló kenési tulajdonságokkal 
rendelkezik.
∙ Műanyagokkal, festékekkel és 
fémekkel semleges.

Art.-Nr. 3390 / 3391

LM 40 multifunkciós kenőanyag spray 
LM-40 Multifunktionsspray
∙ Ken, tisztít, old, véd és ápol.
∙ Tartósan gondoskodik a mozgó 
részegységek könnyű járásól.
∙ Rendkívüli kúszóképességének 
köszönhetően a legrejtettebb kenési 
pontokat is eléri.
∙ Gyorsan meglazítja a 
makacs rozsdásodott 
és égett csavarokat. 
∙ Védelmet nyújt a rozsda és a korrózió ellen, és ápolja a 
króm részeket.
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FUTÓMŰ/FELFÜGGESZTÉS FUTÓMŰ/FELFÜGGESZTÉS

Art.-Nr. 3552

Art.-Nr. 7390

Art.-Nr. 7389

Art.-Nr. 20673

Art.-Nr. 7384Art.-Nr. 3318

Art.-Nr. 3390 / 3391

Art.-Nr. 1520

Art.-Nr. 3352 / 4048 Art.-Nr. 3510 / 3520 / 3530Art.-Nr. 3406 / 3407

Többfunkciós kenőzsír
Mehrzweckfett 
∙ Lítium szappan bázisú zsír, normál terhelésnél 
valamint normál és magas hőmérsékleten sikló - 
és gördülő csapágy kenéshez.
∙ Széles hőmérséklet-tartomány és jó vízállóság.
∙ Alkalmas univerzális zsírként, járműtechnikai 
területre és  általános gépkenésre.
∙ Hőmérséklet: -25 ° C és +120 ° C között. 
Rövid ideig: +130 ° C-ig.

Pro-Line gyors rozsdaoldó
Pro-Line Schnell-Rostlöser 
∙ Rendkívül gyors hatású rozsdaoldószer, kiemelkedő 
kúszóhatással.
∙ Feloldja a rozsdát és a 
szennyeződést.
 ∙ Beszivárog és kiszorítja a nedvességet.
∙ Kiváló kenési tulajdonságokkal 
rendelkezik.
∙ Műanyagokkal, festékekkel és 
fémekkel semleges.

Pro-Line szilikon spray
Pro-Line Silicon-Spray
∙ Kenő- és védőanyag, ásványi olajoktól és zsíroktól mentes.    
∙ Véd, ken, karban tart és szigetel. 
∙ Nem hagy foltot.
∙ Antisztatikus hatás 
(por taszító).
∙ Megszünteti a nyikorgást, 
recsegést és a lassúságot.
∙ Tartós védelmet nyújt a kopás ellen.
∙ Sokoldalú alkalmazás.

Pro-Line kerámia spray 
Pro-Line Keramic Spray
∙ Lefedi a sztenderd paszta alkalmazásainak kb. 90% -át.
∙ Kenésre és kopás elleni védelemre. 
∙ Leválasztásra és korrózióvédelemre szerként használják.
∙ Kiváló ellenálló-képessége van meleg és hideg vízzel 
szemben  valamint nagyon jó a savakkal és lúgokkal 
szemben is az ellenálló-képessége.
 ∙ Üzemi hőmérséklet 
tartomány: 
-40 ° C és 
+1400 ° C 
között

Pro-Line PTFE por spray
Pro-Line PTFE-Pulverspray 
∙ A PTFE (Teflon vagy polytetrafluoretilén) bázisú, zsír 
nélküli kenőanyag 
∙ A száraz kenőanyag nem vonzza a 
szennyeződést és a port.
∙ Megszünteti a nyikorgást, 
csikorgást és a merevséget, és
 tartós védelmet biztosít a kopás ellen.
∙ Használati hőmérséklet tartomány -40 ° C 
és +250 ° C között.
∙ Sokoldalú alkalmazás, különösen olyan területeken, ahol 
a kenőanyagok nem kívánatosak, vagy zavarják a későbbi 
munkavégzést.

LM 40 multifunkciós kenőanyag spray
LM-40 Multifunktionsspray 
∙ Ken, tisztít, old, véd és ápol.
∙ Tartósan gondoskodik a mozgó 
részegységek könnyű járásól.
∙ Rendkívüli kúszóképességének 
köszönhetően a legrejtettebb kenési 
pontokat is eléri.
∙ Gyorsan meglazítja a makacs 
rozsdásodott és égett 
csavarokat. 
∙ Védelmet nyújt a rozsda 
és a korrózió ellen, és ápolja a króm részeket.

Thermoflex speciális zsír
Thermoflex Spezialfett
∙ Könnyen szállítható váltózsír, kiváló tapadás és széles 
üzemi hőmérséklet-tartomány.
∙ Nagyon magas szintű kompatibilitás a műanyagokkal, 
öregedési stabilitással és korrózióvédelemmel.
∙ Műanyag / műanyag és műanyag / fém párok kenésére 
is alkalmas.
∙ Megfelel a DIN 51502 szerint: KHC2N-50; VW TL 778A.

LM47 tartós MoS2 kenőzsír
LM 47 MoS2-Langzeitfett
∙ Az MoS2-tartalom  a válogatott alapzsírnak olyan kiváló 
kenőképességet és nagy teljesítmény jellemzőket kölcsönöz, 
amilyennel a hagyományos zsírok nem rendelkeznek
∙ Működés közben a csúszási helyeken feltapadó lehelet 
vékony molibdén-diszulfid hártya képződik. 
∙ Rendkívül hosszú kenési képesség.
∙ Hőmérséklet-tartomány: 
-30 ° C és +120 ° C között, 
rövid ideig +130 ° C-ig.

Réz spray
Kupferspray
∙ Leválasztó és kenőanyag finom rézszemcsékkel nagy 
termikus igénybevételnek kitett gépelemekhez. Hosszú 
üzemidő után is problémamentes szerelést tesz lehetővé.
A réz spray-t nagy hőmérsékletek esetén alkalmazzák 
a csavarkötéseknél és  olyan elválasztó felületeknél, 
amelyek magas hőmérsékletnek, nagy nyomásnak és 
korróziós hatásoknak 
vannak kitéve.
∙ Felhasználás 
hőmérséklet-
tartomány
 -35 C-tól 
+1100 C-ig.

LM 50 Litho HT
LM 50 Litho HT
∙ Nyomás álló, vízálló, oxidációs és korrózióálló, nagy 
teljesítményű lítiumkomplex szappanzsír.
∙ Univerzálisan használható. 
∙ Nagyon jó kopásvédelmet és jó nyomástűrést garantál. 
DIN 51502  szerinti jelölése KP2N-30.
∙ Üzemi hőmérséklet: -30 ° C és +140 ° C között.
∙ Rövid ideig +180 ° C-ig.

Fék- gyorstisztító zsírtalanító spray
Schnellreiniger

∙ A szerelési munkákat könnyebbé, tisztábbá és 
biztonságosabbá teszi.
∙ Gyorsan és teljesen eltávolítja az olajat, a zsírt és a 
szennyeződést. 
∙ A kezelt részek abszolút mentesek a maradványoktól és 
teljes mértékben zsírtalanítottak.
∙ Időt és pénzt takarít 
meg, garantálja a 
problémamentes 
javítást.
∙ Eltávolítja a 
gyanta-, olaj- és 
zsírmaradványokat.
∙ Kiváló 
beszivárgás, 
ellenőrzött 
párolgás és 
maradvány mentes.
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Fék-gyorstisztító zsírtalanító spray
Schnellreiniger 
∙ A szerelési munkákat könnyebbé, tisztábbá és 
biztonságosabbá teszi.
∙ Gyorsan és teljesen eltávolítja az olajat, a zsírt 
és a szennyeződést. 
∙ A kezelt részek abszolút mentesek a
 maradványoktól és teljes 
mértékben zsírtalanítottak.
∙ Időt és pénzt takarít meg, 
garantálja a problémamentes 
javítást.
∙ Eltávolítja a gyanta-, olaj- 
és zsírmaradványokat.

Féknyikorgás elleni paszta (ecsetelős doboz)
Bremsen-Anti-Quietsch-Paste 
∙Szintetikus speciális kenőanyag a fékrendszerhez 
∙ Rendkívül aktív tapadású, ellenáll a sónak és a fröccsenő 
víznek.
∙ Megakadályozza és megszünteti a csikorgó zajokat, amik 
a féknyeregdugattyúja, illetve a felfekvő helyek és a fékbetét 
között lépnek fel.
∙ Biztosítja a teljes fékrendszer működését, és 
megakadályozza a felnik felhegesedését, illetve 
rározsdásodását a kerékagyra.
∙ Alkalmazási hőmérséklet - tartomány - 40 ° C és + 1200 ° C 
között.

Art.-Nr. 1900 Art.-Nr. 7685 / 3077

Art.-Nr. 7390 Art.-Nr. 8043

Pro-Line gyors rozsdaoldó
Schnellreiniger
∙ Rendkívül gyors hatású rozsdaoldószer, 
kiemelkedő kúszóhatással.
∙ Feloldja a rozsdát és a szennyeződést.
∙ Beszivárog és kiszorítja a nedvességet.
∙ Kiváló kenési tulajdonságokkal 
rendelkezik.
∙ Műanyagokkal, festékekkel és 
fémekkel szemben semleges.

Bremsen-Anti-Quietsch-Spray
Bremsen-Anti-Quietsch-Spray

Art.-Nr. 3312

Art.-Nr. 7389

Art.-Nr. 1641 Art.-Nr. 3418

Szilikon zsír
Silicon-Fett 
∙ Széles alkalmazási területű kenőanyag
∙ Kiváló leválasztási és csúszási képesség, 
például fém / műanyag párosításoknál.
∙ Nagy oxidációs ellenállás, alacsony 
illékonyság.
∙ Hideg és meleg vízálló, öregedés és 
hőálló, enyhén savas vagy gyengén 
bázikus területeken használható.
∙ Megnevezés a DIN 51502 KSI2 S-40 szerint.
∙ Üzemi hőmérséklet: -40 ° C és +200 ° C között.

Pro-Line szilikon spray 
Pro-Line Silicon-Spray 
∙ Kenő- és védőanyag, ásványi olajoktól és zsíroktól 
mentes.    
∙ Véd, ken, karban tart és szigetel. 
∙ Nem hagy foltot.
∙ Antisztatikus hatás (por taszító).
∙ Megszünteti a nyikorgást, recsegést 
és a lassúságot.
∙ Tartós védelmet nyújt a kopás ellen.
∙ Sokoldalú alkalmazás.

Kerámiás fagyasztós rozsdaoldó spray
Keramik-Rostlöser mit Kälteschock
∙ Csúcstechnológiás rozsdaoldó különleges, új 
tulajdonságokkal rendelkezik. 
A rendkívül jó kúszó képesség és 
a kerámiarészecskék kenőhatása gyorsan 
fellazítja rozsdásodott alkatrészeket.
∙ Ezt segíti és gyorsítja a fagyasztó 
hatás is, ami kiegészítőleg zsugorítja 
a meglazítandó fém alkatrészeket.

Kerámia paszta
Keramik-Paste
∙  Félszintetikus, fehér hőálló paszta.
∙ Megakadályozza a ráégést, a hideghegedést, a 
rározsdásodást és az akadozó csúszást 
∙ Fémmentes.
∙ Nagyon jó kopás és korrózióvédelem.
∙ Univerzális alkalmazható.
∙ Ellenáll a meleg és hideg víznek, valamint a savaknak és 
lúgoknak.
∙ Alkalmazási hőmérséklet tartomány -40 ° C és + 1400 ° C 
között.

Pro-Line kerámia spray 
Pro-Line Keramic Spray 
∙  Lefedi a sztenderd paszta alkalmazásainak kb. 90% -át.
∙ Kenésre és kopás elleni védelemre. 
∙ Leválasztásra és korrózióvédelemre szerként használják.
∙ Kiváló ellenállóképessége van meleg és hideg vízzel 
szemben  valamint nagyon jó a savakkal és lúgokkal 
szemben is az ellenállóképessége.
∙ Üzemi hőmérséklet tartomány: - 40 ° C és + 1400 ° C 
között.

Rézpaszta / réz spray
Kupfer-Paste / Kupfer Spray 
∙Leválasztó és kenőanyag finom rézszemcsékkel nagy termikus 
igénybevételnek kitett gépelemekhez. Hosszú üzemidő után is 
problémamentes szerelést tesz lehetővé.
A rézpasztát/ spray-t nagy hőmérsékletek 
esetén alkalmazzák a 
csavarkötéseknél és  olyan elválasztó 
felületeknél, amelyek magas hőmér-
sékletnek, nagy nyomásnak és korróziós 
hatásoknak vannak kitéve.
∙ Felhasználás hőmérséklettartomány - 35 C-tól + 1100 C-ig.

Fékfolyadék DOT 5.1
Bremsflüssigkeit DOT 5.1 
∙ Glikol-éterek, alkilén-poli-glikolok és glikol-éter-észterek 
alapú szintetikus fékfolyadék.
∙ A fék fémalkatrészeinek korrózióját gátló és a magas 
hőmérsékleten fellépő oxidációt csökkentő inhibitorokat 
tartalmaz.
∙ A fékfolyadék magas nedves és száraz forrásponttal 
rendelkezik, ezáltal hosszabb használati időtartamnál, 
bizonyos nedvesség megkötést követően is még biztonságos 
fékezést garantál.
∙ A speciális nedvességmegkötők segítenek megakadályozni 
a gőzbuborékok kialakulását.

Fékfolyadék DOT 4
Bremsflüssigkeit DOT 4 
∙ Glikol-éterek, alkilén-poli-glikolok és glikol-éter-
észterek alapú szintetikus fékfolyadék.
∙ A fék fémalkatrészeinek korrózióját gátló és a 
magas hőmérsékleten fellépő oxidációt csökkentő 
inhibitorokat tartalmaz.
∙ A fékfolyadék magas nedves és száraz forrásponttal 
rendelkezik, ezáltal hosszabb használati időtartamnál, 
bizonyos nedvesség megkötést követően is még 
biztonságos fékezést garantál.
∙ A speciális nedvességmegkötők segítenek 
megakadályozni a gőzbuborékok kialakulását.

Fékfolyadék SL6 DOT 4
Bremsflüssigkeit SL6DOT 4
∙ Glikol-éteren és annak bórsav-észterein alapuló 
szintetikus fékfolyadék.
∙ Magas forráspontú és nedves forráspontú, ezáltal 
hosszabb használati időtartamnál, bizonyos nedvesség 
megkötést követően is még biztonságos fékezést 
szavatol.

Kerékagy paszta spray ecsetes 
Radnaben - Paste
∙ Szintetikus, fémmentes leválasztó paszta, amely 
megakadályozza a felnik felhegedését, illetve 
rározsdásodását a kerékagyra
∙ Megfelelő használat esetén a termék kiváló tapadási 
tulajdonságai megakadályozzák a lesodródást, 
még a nagy sebességnél is.
∙ A termék menetes kötések kenésére 
és fékberendezések javítási és 
karbantartási munkáinál 
alkalmazható
∙ Alkalmazási 
hőmérséklettartomány 
-40 ° C és 1400 ° C között.

Art.-Nr. 4058

Féknyikorgás elleni paszta
Bremsen-Anti-Quietsch-Spray
∙ Szintetikus speciális kenőanyag a fékrendszerhez 
∙ Rendkívül aktív tapadású, ellenáll a sónak és a fröccsenő 
víznek.
∙ Megakadályozza és megszünteti a csikorgó zajokat, amik 
a féknyeregdugattyúja, illetve a felfekvő helyek és a fékbetét 
között lépnek fel.
∙ Biztosítja a teljes fékrendszer működését, és 
megakadályozza a felnik felhegesedését, illetve 
rározsdásodását a kerékagyra.
∙ Alkalmazási hőmérséklet - tartomány - 40 ° C és + 1200 ° C 
között.
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Art.-Nr. 7390

Fék-gyorstisztító zsírtalanító spray
Schnellreiniger 
∙ A szerelési munkákat könnyebbé, tisztábbá és biztonságosabbá teszi.
∙ Gyorsan és teljesen eltávolítja az olajat, a zsírt és a szennyeződést. 
∙ A kezelt részek abszolút mentesek a maradványoktól és teljes 
mértékben zsírtalanítottak.
∙ Időt és pénzt takarít meg, 
garantálja a problémamentes javítást.
∙ Eltávolítja a gyanta-, 
olaj- és zsírmaradványokat.

Top Tec ATF 1100
∙ Szintetikus technológiájú automata sebességváltó olaj a 
legújabb generációból, rendkívül magas teljesítménytartalékkal. 
∙ Magas hőstabilitást biztosít, amely biztosítja az ideális 
öregedési ellenállást. 
∙ Kiváló kopásvédelem és kedvező súrlódási viselkedés. 
∙ A legmodernebb biztonsági tartalékok a modern 
adalékanyagok segítségével. 
∙ Javított formula a hosszú élettartamú sebességváltóért.
∙ Minden tömítőanyaggal kompatibilis.

Top Tec ATF 1200
∙ Szintetikus technológiájú, legújabb generációs automata 
sebességváltó olaj. 
∙ Megakadályozza a káros lerakódások felhalmozódását. 
∙ Meghaladja a neves gyártók által követelt legmagasabb 
vizsgálati követelményeket. 
∙ Biztosítja a pontos súrlódási viselkedést és garantálja a kiváló 
öregedési ellenállást. 
∙ Biztosítja az aggregát funkcionális teljesítményét és biztosítja a 
hosszú élettartamot. 
∙ Fejlett kopásvédelmi technológiával.

Top Tec ATF 1700
∙ Teljesen szintetikus automata sebességváltó-olaj rendkívül 
nagy teljesítménytartalékokkal. 
∙ Magas hőstabilitást biztosít, amely biztosítja az ideális 
öregedési ellenállást.
∙ Biztosítja a maximális átviteli teljesítményt. 
Kiváló kopásvédelem és kedvező súrlódási viselkedés.
∙ A maximális teljesítményt a leghosszabb olajcsere-
intervallumok mellett is garantálja.

Központi hidraulikaolaj 2300
Zentralhydraulik-Oil 2300
∙ Az ásványi alapú központi hidraulikaolaj megfelel a 
legmagasabb követelményeknek.
∙ Hőstabilitása magas, amely biztosítja az ideális 
öregedési ellenállást.
∙ Maximális kopásvédelem és kedvező súrlódási 
viselkedés. 
∙ Kiválóan működik alacsony hőmérsékleten. 
∙ Megnövelt korrózióvédő komponens arány.

Kormánymű olaj 3100
Lenkgetriebe-Oil 3100 
∙ Ásványi hidraulikaolaj, amelyet kifejezetten a Mercedes-Benz 
által igényelt legmagasabb követelményeknek megfelelően 
fejlesztettek ki az MB 236.3.jóváhagyási szabványnak megfelelően. 
∙ Magas hőstabilitást biztosít, amely biztosítja az ideális öregedési 
ellenállást.
∙ Maximális kopásvédelem és kedvező súrlódási viselkedés. 
∙ Kiváló alacsony hőmérsékleti tulajdonságok. 
∙ Megnövelt korrózióvédelem.

Központi hidraulikaolaj 2400
Zentralhydraulik-Oil 2400
∙ Az ásványi központi hidraulikaolaj megfelel a 
legmagasabb követelményeknek.
∙ Magas a hőstabilitása, amely biztosítja az ideális 
öregedési ellenállást.
∙ Maximális kopásvédelem és kedvező súrlódási 
viselkedés. 
∙ Kiválóan működik alacsony hőmérsékleten. 
∙ Megnövelt korrózióvédő komponens arány.

Központi hidraulikaolaj 2200
Zentralhydraulik-Oil 2200
∙ Félszintetikus központi hidraulikus rendszer olaj a legmagasabb 
követelményeknek megfelelően. 
∙ A LIQUI MOLY ezt a terméket olyan járművekhez és 
aggregátumokhoz ajánlja, amelyek a MB 344.0 specifikációkat 
igénylik. 
∙ Magas hőstabilitást biztosít, amely garantálja az ideális öregedési 
ellenállást.
∙ Maximális kopásvédelem és kedvező súrlódási viselkedés.    
∙ Kiválóan működik alacsony hőmérsékleten . 
∙ Megnövelt korrózióvédő komponens arány.

Központi hidraulikaolaj 2500
Zentralhydraulik-Oil 2500 
∙ Szintetikus hidraulikaolaj hamumentes adalékokkal. 
∙ A különleges adalékanyagok elnyomják a hidraulikus 
rendszer habosodási hajlamát még a felső terhelések alatt 
is, és megvédik az olajat az idő előtti öregedéstől. 
∙ Ez a hidraulikaolaj a rendkívül alacsony dermedési 
pontja miatt akár sarkvidéki éghajlatú területeken is 
használható.

Központi hidraulikaolaj 
Zentralhydraulik-Öl 
∙ A legmagasabb követelményeknek megfelelően 
kifejlesztett teljesen szintetikus központi hidraulikaolaj.
∙ Magas hőstabilitás mellett optimális öregedési 
ellenállást biztosít. 
∙ Maximális kopásvédelem és kedvező súrlódási 
viselkedés. Kiválóan működik alacsony hőmérsékleten.
∙ Megnövelt korrózióvédő komponens arány.

Art.-Nr. 20677

Art.-Nr. 7389

Art.-Nr. 1099

Pro-Line gyors rozsdaoldó
Pro-Line Schnell-Rostlöser
∙ Rendkívül gyors hatású rozsdaoldószer, 
kiemelkedő kúszóhatással.
∙ Feloldja a rozsdát és a szennyeződést.
∙ Beszivárog és kiszorítja a nedvességet.
∙ Kiváló kenési tulajdonságokkal 
rendelkezik.
∙ Műanyagokkal, festékekkel 
és fémekkel semleges.

Pro-Line szilikon spray 
Pro-Line Silicon-Spray
∙ Kenő- és védőanyag, ásványi olajoktól és zsíroktól 
mentes.   
∙ Véd, ken, karban tart és szigetel. 
∙ Nem hagy foltot.
∙ Antisztatikus hatás (por taszító).
∙ Megszünteti a nyikorgást, recsegést és a lassúságot.
∙ Tartós védelmet nyújt a kopás ellen.
∙ Sokoldalú alkalmazás.

Szivárgásgátló kormányszervóolajhoz 
Servolenkungsoil-Verlust-Stop 
∙  Adalékai ápolják a kormánymű gumi és műanyag 
tömítéseit.
∙ Megakadályozza az olajveszteséget, megszünteti
csepegést a kormányszerkezetekben és regenerálja
a megkeményedett tömítéseket.
∙ A kormánymű furatait és csatornáit tisztítja, 
ezáltal felfrissíti az olaj teljesítőképességét.
∙ A zajképződést csökkenti, az élettartam 
meghosszabbodik és a javítási 
költségek csökkennek.

Art.-Nr. 1900

Art.-Nr. 3651

Art.-Nr. 3681

Art.-Nr. 3663 Art.-Nr. 3665

Art.-Nr. 1145 Art.-Nr. 3666

Art.-Nr. 3664 Art.-Nr. 3667

Art.-Nr. 1127
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Hűtőtisztító adalék 
Kühlerreiniger
∙ A hűtő/fűtőrendszer lerakódásai akadályozzák a hőcserét, 
gátolják a termosztátszelepek és a szabályozó mechanikák 
szabad mozgását.
∙ Túl magas motorhőmérsékleten a motor gazdaságtalanul, 
nagy kopással és a károsodás magas kockázatával üzemel.
∙ A LIQUI MOLY Hűtőtisztító adalék eltávolítja a mésztartalmú 
lerakódásokat, és gondoskodik a motor optimális 
hőmérsékletéről és üzembiztosságáról.
∙ Nem tartalmaz agresszív savakat és lúgokat.

Fagyálló koncentrátum KFS 11
Kühlerfrostschutz KFS 11
∙ Hibrid technológiával összeállított, aktív 
inhibitorcsomaggal rendelkező hatóanyag kombináció.
∙ Kitűnő védelem a fagy, korrózió és túlhevülés ellen.
∙ Etilén-glikol alapú, amin-, nitrit- és foszfátmentes 
hűtőfolyadék.
∙ A megfelelő keverési arányban vízzel hígítva, egész 
évben garantálja a jármű biztonságos üzemét.

Fagyálló koncentrátum KFS 12+
Kühlerfrostschutz KFS 12+ 
∙ Etilénglikol alapú hatóanyagok kombinációja.
∙ A zseniális OAT inhibitor csomag, amelyet kifejezetten 
a korszerű alumínium nagy teljesítményű motorokhoz 
fejlesztettek ki.
∙ Kiváló védelmet nyújt fagy, korrózió és túlmelegedés 
ellen, és nem tartalmaz aminokat, nitriteket, foszfátokat, 
borátokat vagy szilikátokat.
∙ A megfelelő keverési arányban vízzel hígítva, egész 
évben garantálja a jármű biztonságos üzemét.

Ultrasonic klímatisztító
Klimareiniger Ultrasonic 
∙ Gyorsan és könnyedén (kb. 20 perc 
alatt) megszabadítja a személygépkocsi, 
haszongépjármű, busz 
klímaberendezését valamint  a 
teljes szellőző rendszert
a mikrobáktól, gombáktól és 
baktériumoktól, amik pl. a légionárius 
betegséget okozzák.
∙ Megszünteti a gépkocsi utasterében 
észlelhető kellemetlen szagokat.

Fagyálló koncentrátum KFS 13
Kühlerfrostschutz KFS 13 
∙ Hibrid technológiával összeállított, aktív inhibitorcso-
maggal rendelkező hatóanyag kombináció.
∙ Kiváló védelmet nyújt a fagy, korrózió és túlmelegedés 
ellen a motor teljes élettartama alatt.
∙ Amin-, borát-, nitrit- és foszfátmentes etilénglikol alapú 
fagyálló.

Klímarendszer tisztító pisztoly
Klimaanlagen-Reinigungs-Pistole
∙  Szórópisztoly, gömbszórófejjel ellátott flexibilis véggel.
∙  Kb. 1.2 literes tartály a tömlőn található, gyorscsatlakozóval 
kapcsolható a pisztolyhoz, a tisztításkor optimális kezelhetőséget 
lehetővé téve. 

Fagyálló koncentrátum KFS 12++
Kühlerfrostschutz KFS12++
∙ Hibrid technológiával összeállított, aktív
 inhibitorcsomaggal rendelkező hatóanyag kombináció.
∙ Kiváló védelmet nyújt a fagy, korrózió és túlmelegedés 
ellen a motor teljes élettartama alatt.
∙ Amin-, borát-, nitrit- és foszfátmentes etilénglikol 
alapú fagyálló.

Fluoreszkáló szivárgáskereső K
Fluoreszierender Lecksucher K 
∙ Vízben oldható szivárgáskereső folyadék a szélzajok 
és a víz bejutásának gyors és pontos indikátorlámpás 
(UV rúdlámpás) behatárolására.
∙ Segítségével elkerülhetők az utómunkák, illetve a 
javítási reklamációk.
∙ Keverési arány: 1:10 - 1:500.

PAG légkondicionálóolaj 150, 100, 46
PAG Klimaanlagen-Öl 150, 100, 46 
∙ A polialkilén-glikol alapú fluoreszkáló, teljesen szintetikus 
olaj klímarendszerekhez, kompatibilis és elegyedik az R134a 
hűtőközeggel. 
∙ Nem alkalmazható R1234yf hűtőközeggel  feltöltött 
körökhöz, nem használható hibrid- és elektromos járművek 
elektromos meghajtású kompresszorához. 
∙ Megfelel a piacvezető hűtő-kompresszorgyártók által 
támasztott követelményeknek.
∙ Megfelel az ISO VG 150-es osztálynak a DIN 51519 szerint.

Fagyálló koncentrátum KFS 33
Kühlerfrostschutz KFS 33 
∙ Etilén-glikol alapú hatóanyagok kombinációja. 
∙ Egy páratlan jó OAT-gátló csomaggal. 
∙ Kiváló védelmet nyújt fagy, korrózió és túlmelegedés 
ellen, és nem tartalmaz aminokat, nitriteket, foszfátokat, 
borátokat vagy szilikátokat. 
∙ A megfelelő mennyiség hozzáadása  vízhez, kiegyensú-
lyozott teljesítményt biztosít egész évben.

Po-Line elektronikai spray
Pro-Line Electronic Spray
∙ Teljesen szintetikus, műanyagokkal összeférhető, 
elektronikai spray , szennyezett elektronikai alkatrészek 
tisztítására és ápolására.
∙ Alákúszik az oxid és szulfid rétegeknek, ezáltal 
csökkenti az érintkezők ellenállását, védi az elektronikus 
alkatrészeket és szavatolja az üzembiztosságot.
∙ Gyorsan száradó összetételű, nem hagy hátra 
maradványokat és szilikonmentes.

Art.-Nr. 4065

Art.-Nr. 4087

Art.-Nr. 4091 / 4092

Art.-Nr. 4091 / 4092

Klíma frissítő spray
Klíma - Fresh
∙ A legrövidebb időn belül (kb.10 perc) 
megszünteti a kellemetlen szagokat, 
amiket a klímaberendezésben, 
légcsatornákban vagy a képkocsi 
utasterében található baktériumok 
és gombák okoznak.
∙ Egyszerűen a pollenszűrő és a porszűrő 
leszerelése nélkül használható.
∙ Kellemes friss illatot hagy hátra

Klímarendszer tisztító spray
Klima-Anlagen-Reiniger
∙  Speciális tisztítószer, ami egyszerűen 
és hatásosan megszabadítja 
a klímaberendezéseket a 
gombáktól és baktériumoktól.
∙  A tisztítás után kellemes, friss 
illatot hagy hátra. A járműgyártók által, 
a klímaberendezések tisztítására 
vonatkozóan megadott szerviz ajánlásokat, 
tartsa be. 

Klímatisztító
Klima-Anlagen-Reiniger 
∙ Két komponensű tisztítófolyadék, amit aktivá-
lás céljából közvetlenül a felhasználás előtt kell 
összekeverni.
∙ A keverék személygépkocsik, haszonjármű-
vek, buszok valamint házak klímaberendezé-
seinek egyszerű és nagy szétszerelés nélküli 
tisztítására és szagtalanítására szolgál.
∙ A tisztítás után kellemes, friss illatot hagy 
hátra.

2K klímatisztító
Klima-Anlagen-Reiniger 2K
∙  Két komponensű tisztítófolyadék, amit akti-
válás céljából közvetlenül a felhasználás előtt 
kell összekeverni.
∙ A keverék személygépkocsik, haszonjármű-
vek, buszok valamint házak klímaberendezé-
seinek egyszerű és nagy szétszerelés nélküli 
tisztítására és szagtalanítására szolgál.
∙  A tisztítás után kellemes, friss illatot hagy 
hátra.

Art.-Nr. 3320

Art.-Nr. 3330

Art.-Nr. 8849

Art.-Nr. 8851

Art.-Nr. 4079

Art.-Nr. 8840

Art.-Nr. 4090

Art.-Nr. 8844

Art.-Nr. 3339

Art.-Nr. 4082 / 4089 / 4083

Art.-Nr. 7386

Hűtőtömítő adalék
Kühler Dichter
∙ A kőfelverődés okozta kis tömítetlenségek, 
a porózus forrasztási helyek és a hűtőrendszer
 hajszálrepedései nem lelhetők fel könnyen
 (csak a hűtőfolyadék szintjének 
csökkenését észleljük).
∙ A LIQUI MOLY Hűtőtömítő adalék azonnal, 
tökéletesen eltömíti az ilyen típusú szivárgásokat.
∙ Megóvja az égésteret a hűtőfolyadék bejutása 
okozta károktól.
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Art.-Nr. 1515

Art.-Nr. 4085LM 40 multifunkciós kenőanyag spray
LM-40 Multifunktionsspray 
∙ Ken, tisztít, old, véd és ápol
∙ Tartósan gondoskodik a mozgó részegységek könnyű 
járásól
∙ Rendkívüli kúszóképességének köszönhetően a legrej-
tettebb kenési pontokat is eléri
∙ Gyorsan meglazítja a makacs rozsdásodott és égett 
csavarokat. 
∙ Védelmet nyújt a rozsda és a korrózió ellen, és ápolja a 
króm részeket.

Menyét, nyest elleni védő spray 
Marder-Schutz-Spray 
∙ Illatanyag, ami megakadályozza, hogy a menyét szagot 
hagyjon a motortérben.
∙ Egyszerűen és gyorsan használható.
∙ Megelőzi a költséges javításokat.
∙ A szagkeverék nem hat károsan a környezetre 
és az állatokra.
∙ Minden oldalról fújja be a műanyag és gumi 
alkatrészeket.

Ékszíj csúszásgátló spray 
Keilriemen-Spray
∙ Megszünteti az ékszíj csúszását és csikorgását.
∙ Hatékonnyá teszi és meghosszabbítja az élettartamát.
∙ Védi a szíjat és tárcsát a kopástól.
∙ Fokozza a húzóerő hatásfokát.
∙ Ápol és véd.

Art.-Nr. 4066

Art.-Nr. 3110

Kontakt spray
Electronic-Spray 
∙ Megbízhatóvá teszi az autó elektromos rendszerét.
∙ Csökkenti a kopást.
∙ Kiszorítja a nedvességet.
∙ A festékekkel, a műanyaggal és 
a gumival szemben semleges.
∙ Tisztít és véd a korróziótól.
∙ Jó kenési tulajdonságok.
∙ Teljesen szintetikus.

Art.-Nr. 3352

Art.-Nr. 7389

Art.-Nr. 3140 / 3139

Art.-Nr. 3141

Thermoflex speciális zsír
Thermoflex Spezialfett 
∙ Könnyen szállítható váltózsír, kiváló tapadás és széles 
üzemi hőmérséklet-tartomány.
 ∙ Nagyon magas szintű kompatibilitás a műanyagokkal, 
öregedési stabilitással és 
korrózióvédelemmel.
 ∙ Műanyag /műanyag és műanyag/ 
fém párok kenésére is alkalmas.
 ∙ Megfelel a DIN 51502 szerint: 
KHC2N-50; VW TL 778A

Pro-Line szilikon spray 
Pro-Line Silicon-Spray
∙ Kenő- és védőanyag, ásványi olajoktól és zsíroktól mentes.   
∙ Véd, ken, karban tart és szigetel. 
∙ Nem hagy foltot.
∙ Antisztatikus hatás (por taszító).
∙ Megszünteti a nyikorgást, recsegést 
és a lassúságot.
∙ Tartós védelmet nyújt a kopás ellen.
∙ Sokoldalú alkalmazás.

Akkumulátor pólus zsír 
Batterie-Pol-Fett 
∙ Műanyagokkal összeférhető, kalciumszappan bázisú 
speciális zsír.
- Védi az akkumulátorsarukat és az elektromos érintkező-
ket a korróziótól és oxidációtól.
∙ Biztonságos indítás, fényes világítás és hosszú akkumu-
látor élettartam érdekében.
∙ Megakadályozza a savkárokat.
∙ Műanyagokkal jól összeférhető.
∙ Megakadályozza a kúszóáramot és csökkenti az érintke-
zési ellenállást.
DIN51502 szerinti jelölése 2KG-30 
Felhasználási hőmérséklettartomány:  
–30 °C to +100 °C. 

Po-Line elektronikai  Spray
Pro-Line Electronic-Spray 
∙ Teljesen szintetikus, műanyagokkal összeférhető, 
elektronikai spray , szennyezett elektronikai 
alkatrészek tisztítására és ápolására.
∙ Alákúszik az oxid és szulfid rétegeknek, ezáltal 
csökkenti az érintkezők ellenállását, védi az 
elektronikus alkatrészeket és szavatolja az 
üzembiztosságot.
∙ Gyorsan száradó összetételű, nem hagy hátra 
maradványokat és szilikonmentes.

Art.-Nr. 7386

Fék-gyorstisztító zsírtalanító spray
Schnellreiniger
∙ A szerelési munkákat könnyebbé, tisztábbá és 
biztonságosabbá teszi.
∙ Gyorsan és teljesen eltávolítja az olajat, a zsírt és a 
szennyeződést. 
∙ A kezelt részek abszolút mentesek a maradványoktól 
és teljes mértékben zsírtalanítottak.
∙ Időt és pénzt takarít meg, garantálja a 
problémamentes javítást.
∙ Eltávolítja a gyanta-, olaj- és zsírmaradványokat.
∙ Kiváló beszivárgás, ellenőrzött párolgás és 
maradvány mentes.

Art.-Nr. 1900

Légmennyiségmérő tisztító spray
Luftmassensensor-Reiniger
∙ Légtömegmérő érzékeny alkatrészeinek 
gyors és kíméletes tisztítására a 
benzin- és dízelmotorokban.
∙ Különlegessége, 
hogy gyorsan 
párolog 
és maradékanyag 
mentes.
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Huzalvezető
Gegenhalter mit Griff 
Szélvédő kiszerelő készlet tartó- és 
húzófogantyúval.
Tartófogantyú hosszú fémszárral 
rendelkezik és állítócsavarral a drót 
rögzítésére.

Art.-Nr. 6232

Szerszámszett szélvédő 
cseréhez
Werkzeugkoffer für
Scheibenreparatur
Tartalma: 2 x 6211 Duplacsuklós vákuumos 
emelő, 1 x 6212 huzalindító,  1 x 6213 
falckaparó,  1 x 6214 üvegkaparó,  1 x 
6217 esztergált vágódrót (22 m),  1 x 6218 
négyszögletes vágódrót (50 m),  2 x 6230 
rögzítő vákuumtalp,  1 x 6202 fúvókafogó,  1 
x 6232 ellentartó markolattal.

Személygépjármű szélvédő 
repedés javítókészlet
Koffer Verbundglasreparatur
Tartalma: 1 x javítóhíd injektortartóval, 1 x 
csiszoló- és polírozó paszta, 1 x tapadókorongos 
ellenőrző tükör, 1 x UV lámpa 6 W, 230 V / 50 
Hz, 1 x mini fúró 230 V hálózati adapter, 1 x 
keményfémcsap, 1 x lámpa, ceruzaelemekkel, 
1 x öngyújtó gyerekzárral, 1 x kis alkatrész 
doboz 3 műanyag injektorral, 1 javítógyanta -5 
ml, 1 fedőgyanta - 5 ml, 20 Mylar négyszög, 5 
kaparópenge, 1 kúpos keményfém fúró 1,0 mm, 
1 kerek keményfém fúró 1,2 mm.

Szélvédő kivágó
Scheibenaustrenngerät
A készlet tartalma:1 x táska a megfelelő 
betétekkel, 1 x üvegkivágó készülék 
vákuumtányérral és pumpával, 1 x drótindító 
kettős bemetszéssel, 1 x kivágózsinór, 
fehér,130daN, 100ml (cikkszám:7943), 2 x 
műszerfalvédő, 1 x ellentartó, 1 x védőszemüveg, 
1 x védőkesztyű, 1 x kerek/lapos szerelőspakli.

Tehergépjármű szélvédő repedés 
javítókészlet
Koffer Verbundglas- reparatur Nfz 
A szerszámtartó minden olyan eszközt tartalmaz, 
amely szükséges a professzionális laminált üveg-
javításhoz személy- és haszongépjárműveknél. 
Az szerszámok kiváló minőségűek és rendkívül 
stabilak. A javításhoz szükséges túlnyomást és 
vákuumot ennél a rendszernél nyomás / vákuum-
szivattyú hozza létre.

Drótindító
Drahtstarter 
A PU-varrat biztonságos átszúrására közvetlenül 
a szélvédő alsó oldalánál, hogy az üveg 
kiszedéséhez fel lehessen szerelni a kivágó drótot 
(cikkszám:6217 és 6218).

Négyszög vágódrót
Schneidedraht vierkant 
50fm.Speciális ötvözet négyzethuzal 
kiemelkedő vágási minőséggel. A 
ragasztott ablakok kivágásához.

Kivágózsinór, 130 daN, 100 m
Austrennschnur 130 daN, 100 m
Rendkívül nagy szilárdságú PE műanyag kötél 
a szélvédők, az oldalsó és a hátsó üvegek 
leválasztásához az üvegkivágó készülék 
használatával.

Liquifast 1502 szett
Liquifast 1502
Tartalmazza: 
•  1 x Liquifast 1502, 310 ml 
(Patronkészlet) 
•  1x Liquifast 1502, 400 ml 
(Zacskókészlet)
•  1 x Liquiclean, 30 ml 
•  1 x aktív Primer, 10 ml Stick 
•  1 x Fúvóka
•  1 x Útmutató

Esztergált vágódrót
Schneidedraht gedreht 
22 folyóméter. Speciálisan esztergált 
huzal kiemelkedő vágási minőséggel. 
A ragasztott ablakok kifűrészeléséhez 
olyan helyeken, ahol a négyszögletes 
vágódrót használata nem lehetséges.

Kivágózsinór 95 daN, 135 m 
Austrennschnur 95 daN, 135 m
Speciális kábel erősen fonott polietilén 
szálakból. A karosszéria szélén nagyon 
mélyen ülő üvegtáblák eltávolítására, mint 
az Audi és a Volkswagen csoport későbbi 
járműveiben is szokásos. A mindössze 
0,5 mm-es átmérő azt jelenti, hogy kézzel 
lehet húzni, vagy a LIQUI MOLY üvegkivágó 
készülékkel kombinálva.
Húzószilárdság: 95 kg (930 N) Hossz: 135 m

Liquifast 9000
Járművek első, hátsó 
szélvédőinek és oldalablakainak 
beragasztására a karosszériába 
(személygépkocsik, nehéz 
tehergépjárművek, a traktorok 
és a targoncák vezető fülkéi és 
speciális járművek). 

Duplacsuklós vákuumos emelő
Doppelgelenk Saugheber 
Rendkívül strapabíró, szálerősítésű műanyag, gumi fogórésszel.

Üvegkaparó
Glasschaber
Fém vezetővel és rendkívül széles 
műanyag markolattal.

Szélvédőbak
Scheibenbock
Porfestett, lánccal 
állítható
magasságú kerek 
acélcső állvány.

Liquifast 1599
Liquifast 1599
árművek első, hátsó szélvédőinek, és 
oldalsó ablakainak beragasztására. 
Akkor is használható, ha a gyártó 
nagy modulusú és / vagy nem 
vezetőképes ragasztót ír elő, pl. 
üvegbe integrált antennákhoz és 
fűtés esetén. 

Száradási idő 15 perc
Dupla légzsák esetén 45 perc

Visszapillantó tükör ragasztó készlet
Rückspiegel-Klebe-Set
Speciális készlet ragasztópatronnal és speciális 
gyapjúval. Kitűnően kiegyenlíti a különböző 
hőtágulásokat.

Art.-Nr. 6130

Art.-Nr. 6181

Tisztító és hígító
Reiniger und Verdünner 
A felületek tisztítása a ragasztás és tömítés előtt 
és után, pl. műanyag javítások, fém ragasztás, 
ablakragasztás és alvázvédelemnél, kőfelve-
rődés elleni védelemnél, a karosszériatömítő 
massza felhordásánál és varrattömítéseknél. 

Active-Primer
Oldószertartalmú, fizikai és kémiai úton száradó 
fekete alapozó,
amelyet az üveg / 
kerámia és a 
szélvédőragasztó 
közötti kötés 
biztosítására használnak, 
továbbá UV védelemként
is szolgál. 

Liquifast 1402
Járművek első, hátsó 
szélvédőinek, és oldalsó 
ablakainak beragasztására. 
Akkor is használható, ha a 
gyártó nagy modulusú és / 
vagy nem vezetőképes 
ragasztót ír elő, pl. üvegbe 
integrált antennákhoz és 
fűtés esetén.

Art.-Nr. 6229 Art.-Nr. 6261

Art.-Nr. 7944

Art.-Nr. 7943

Art.-Nr. 21110

Art.-Nr. 6265

Art.-Nr. 6212

Art.-Nr. 6218

Art.-Nr. 6141 (Kartuschen-Set) / 6156 (Beutel-Set)Art.-Nr. 6217

Art.-Nr. 6028 (Beutelset)

Art.-Nr. 6211 Art.-Nr. 6214 Art.-Nr. 6216 Art.-Nr. 6194

Tartalmazza:  
1 x Liquifast 9000, 400 ml,  
 1 x Liquifclean, 30 ml , 
 1 x Active Primer, 10 ml Stick,
 1 x fúvóka, 1 x adapter a Flexpack-hoz 
 1 x Útmutató

Patronkészlet, amely a következőket 
tartalmazza:  1 x Liquifast 1502, 310 ml,
1 x Liquiclean, 30 ml, 1 x Active Primer,
10 ml Stick, 1 x Fúvóka,  1 x Útmutató
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Fekete bitumenes alvázvédő
Unterbodenschutz Bitumen schwarz 
∙ Korrózióvédő szer, amely száraz állapotban nyúlósan 
rugalmas, zárt védőhártyát képez.
∙ A bitumenes bevonóanyag jó dübörgésgátló hatású és jól 
ellenáll a kopásnak.
∙ Nagy mennyiségű szilárdanyag-
tartalom.
∙ Nem festhető.

Nyomótartályos pisztoly
Druckbecher Pistole
∙ Porszórással bevont alumínium tartály 
1 pisztolytartályhoz.
∙ A szabályozható anyagmennyiség és az állítható 
szórólevegő adagolás megkönnyíti a különböző 
szerkezetek permetezését.
∙ A fúvóka-tű a fúvóka kiömlőnyílásánál zárható, így  
használat után sokkal könnyebb a tisztítás.

Viaszos  korrózióvédő, barna / áttetsző
Wachs-Korrosionsschutz braun/transparent 
∙ Viaszbázisú korrózióvédő szer.
∙  Gyorsan szárad
∙  Nagyon jól feldolgozható.
∙  A kiváló kúszó képesség lehetővé teszi, 
hogy behatoljon a védendő résekbe.
∙  A száraz hártya jó tapadási és 
korrózióvédelmi tulajdonságokkal
rendelkezik.
∙  Nagy szilárdanyag-tartalmú.

Nyomótartályos üregvédő-pisztoly
Hohlraum-Druckbecher-Pistole 
∙  Porszórással bevont alumínium tartály kereskedelmi 
forgalomban kapható sűrített levegő csatlakozással és 
visszacsapó szeleppel.
∙ Töltési mennyiség 1 liter.
∙ Az anyagmennyiség pontosan meghatározható egy 
vezérlőszelep segítségével.
∙ A szórófolyadékba bepumpált levegő a permetezett 
anyagot nagyon finomra porlasztja.

Kőfelverődés elleni védelem szürke / fekete
Steinschlagschutz grau/schwarz
∙ Oldószertartalmú, tartósan rugalmas és sűrűn folyó, 
optimális fedő tulajdonságú bevonatoló massza.
∙ A teljes száradás után a bevonat kopásálló 
korrózióvédelmet eredményez, jó kőfelverődés elleni
 védelmet és kiváló dübörgésgátló hatást eredményez.
∙ Nedvesen átfesthető, PVC-vel kompatibilis.
∙ A színezés, az autó eredeti 
festékének 
hozzákeveréssel lehetséges.

Szóró pisztoly
Spritzpistole 
∙ A LIQUI MOLY szerkezeti pisztoly alkalmas 1 liter alváz- 
és kővédő termék feldolgozására, és olyan helyeken hasz-
nálható, ahol fontos az eredeti szerkezet visszaállítása.
 ∙ Az állítható szórófejjel  különböző felületi struktúrák 
hozhatók létre.

Kézi kinyomópisztoly
Kartuschenpresse 
∙ Nagyon könnyű, jól kezelhető 
alumínium pisztoly 

Czink spray
Zink Spray
∙ Kiváló minőségű alapozó, 99% tiszta horgany.
∙ A későbbi festési munkákhoz előkészítésére.
∙ Erősen ellenálló és rugalmas, és az elektrokémiai folya-
matok révén védi a fém alkatrészeket.
∙ Aktív korrózióvédelem, hőálló, kb. 500 ° C-ig.

Cink - alu spray
Zink-Alu Spray
∙ Nagyon jó korrózióvédelem magas cink- és alumínium-
tartalomnak köszönhetően. Alkalmazható időjárásálló, 
egyedülálló korrózióvédelemként.
∙ Gyorsan száradó.
∙ Felhasználási hőmérséklet 
tartomány +250 ° C-ig.
∙ Minden vas- és színesfém 
esetén használható.
∙ Nagyon jó elektromos vezetőképesség.
∙ Átfesthető.

Oxidációmentesítő spray
Inoxidations-Spray
∙ Gyorsan száradó, hegesztési pont lezárószere, inert gáz- 
és ponthegesztési munkákhoz.
∙ A nagy ütésállóság lehetővé teszi 
a tartós védelmet.
∙ A termék védelmet nyújt a 
karosszéria 
lemezei közötti korrózió ellen.
∙ Jó kitöltési tulajdonságok és
kiváló fedőképesség.

Kipufogó javító paszta
Auspuff-Reparatur-Paste
∙ A kipufogórendszerek egyszerű, gazdaságos és gyors 
javítására lett kifejlesztve.
∙ A kipufogó javító paszta azbeszt és oldószermentes, 
nem szennyező, hőálló és a kis réseket és repedéseket  
kipufogórendszerekben gázzáróan letömíti.
∙ Az üzemi hőmérséklet tartomány kb. + 700 ° C-ig.

Kipufogószerelő paszta
Auspuff-Montage-Paste
∙  A kipufogódobok, csövek összeillesztéséhez, tartós 
lezárásához.
∙ Hőálló.
∙ Egyszerű, gyors alkalmazás.
∙ A kipufogórendszerek professzionális szereléséhez.
∙ A felszerelt cső nem rohad össze és könnyen 
eltávolítható.
∙ Az üzemi hőmérséklet tartomány kb. + 700 ° C-ig.

Wax Coating

∙ A legkorszerűbb, leghatékonyabb viaszalapú szerek 
kombinációja.
∙ Az erős  tapadású, rugalmas és átlátszó védőfólia kiváló, 
megbízható, hosszú távú védelmet biztosít a kül-és beltéri 
tárolás során.
∙ A vékony bevonat nem rontja a későbbi hegesztési mun-
kákat.
∙ Mivel a hártya nem olajos, már kevéssel a felhordás után 
normál módon kezelhető.

Art.-Nr. 6146

Art.-Nr. 6148

Art.-Nr. 6150

Liquimate 8100 tömítőanyag 1K PUR
Liquimate 8100 Karosseriedichtmasse 
1K-PUR
∙ Kiváló minőségű 1-komponensű PUR ragasztó /
 tömítőanyag
∙ OEM minőség.
∙ Kétkomponensű festékkel festhető.
∙ Szilárd.
∙ Ecsettel és spatulával felhordható.
∙ Átkeményedés után alapozóval 
és fillerrel átfesthető.

Liquimate 8200 MS Polymer tömítőanyag
Liquimate 8200 Karosseriedichtmasse 
MS-Polymer 
∙ Kiváló minőségű egykomponensű tömítőanyag, amely 
tartósan rugalmas ragasztó / tömítőanyagot képez.
∙ Oldószerektől és izocianáttól mentes.
∙ OEM minőség.
∙ Sós víz, időjárás, UV és ásványolaj ellenálló.
∙ A legtöbb kereskedelemben kapható festékkel azonnal 
nedvesen nedvesen festhető (max. 2 órán belül).

Liquimate 8300 Varrattömítő
Liquimate 8300 Nahtabdichtung 
∙ Kiváló minőségű, egykomponensű, MS polimer alapú, 
permetezhető varrattömítő.
∙ Izocianát és szilikon mentes.
∙ Ellenáll az UV és ásványi olajoknak.
∙ A legtöbb kereskedelemben kapható festékkel azonnal 
nedvesen festhető (max. 2 óra).

Art.-Nr. 6112 / 6128

Art.-Nr. 6220

Art.-Nr. 6104

Art.-Nr. 7946

Art.-Nr. 6106 / 6110

Art.-Nr. 6219

Art.-Nr. 6225

Art.-Nr. 1640Art.-Nr. 6000

Art.-Nr. 3340

Art.-Nr. 3342

Kezelje a sárgával
jelölt területeket.
Ne permetezze a 
kék jelzésű területeket!

Takarja le a 
sárga jelzésű 
területeket, 
mint pl.
küszöbök, 
keretrészek, 
ajtóalapok 
és üregek a 
motorháztető 
alatt.
Ne permetezze 
a kék jelzésű 
területeket!

Kezelje a sárgával
jelölt területeket.
Ne permetezze a 
kék jelzésű területeket!
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GUMIABRONCS SZERELÉS MŰANYAG JAVÍTÁS

Gumiabroncs szerelő spray
Reifen-Montage-Spray
∙ Megakadályozza a gumiabroncsok sérülését a felszere-
lés és az eltávolítás során.
∙ Gazdaságosan használatható, lehetővé 
teszi a munkák gyors elvégzését, 
kiemelkedő kúszó- és csúszási 
tulajdonságokkal rendelkezik, és 
megakadályozza, hogy a gumiabroncs 
a szerelés után a keréktárcsán elmozduljon.
∙ A kenőfólia fehér, alkalmazás után,
és rövid időn belül átlátszóvá válik

Gumiszerelő paszta
Reifen-Montierpaste
∙ Kémiailag semleges a gumival és fémmel 
szemben.
∙ Megakadályozza a gumiabroncs 
elmozdulását.
∙ Tömlő nélküli gumiabroncsoknál 
javítja a tömítettséget.
∙ Bőrbarát és nem mérgező.
∙ Takarékosan használható.

Kerékagy paszta spray ecsetes
Radnaben-Paste
∙ Szintetikus, fémmentes leválasztópaszta, megakadályoz-
za a felnik felhegedését, rározsdásodását a kerékagyra.
∙ Előírás szerinti alkalmazás esetén a kiváló 
tapadóképesség még nagy keréksebességnél 
is megakadályozza az elmozdulást.
∙ A termék menetes kötések kenésére és 
fékberendezések javítási és karbantartási 
munkáinál is alkalmazható.
∙ Felhasználási hőmérséklet tartomány:
 –40 °C -  +1400 °C.

Szivárgáskereső spray
Leck-Such-Spray 
∙ Szivárgáskereső folyadék a gáz és a sűrített levegő tömítetlen 
helyeinek, réseknek megkereséséhez.
∙ Segítségével könnyen behatárolhatók a tömítetlen helyek a 
tartályokon, csővezetékeken, tömlőkön, menetes kötéseken, 
hegesztési varratokon, karimás kötéseken és szerelvényeken.
∙ Vízben oldható, biológiailag lebomló vizsgálófolyadék, 
környezetbarát hajtógázzal töltve.
∙ A termék magas légbuborékképződése garantálja a 
gazdaságos és megbízható alkalmazást.

Felni tisztító special
Felgen-Reiniger Spezial 
∙ Acél keréktárcsák és alufelnik kíméletes és intenzív tisztítására. 
∙ Megakadályozza a makacs újraszennyeződést. 
∙ A felni rendszeres ápolása fényt ad a felninek és biztosítja hosszú 
élettartamát.
∙ A keréktárcsa új  fényében tündököl.
∙ Könnyen tisztítja és távolítja el a fékport és az egyéb 
szennyeződéseket.
∙ A keréktárcsa-tisztító biológiailag jól lebontható.
∙ Savmentes.

Art.-Nr. 1658

Art.-Nr. 3021

Art.-Nr. 4058

Art.-Nr. 3350

Art.-Nr. 3343

Art.-Nr. 1597

Liquifix Profi Mini pisztoly
Liquifix Profi Pistole Mini 
∙ Kétdugattyús kézi pisztoly.

Keverőcsúcs Liquimate 2K patronhoz
Mischerspitze mit Gewinde für
Liquimate 2K 
∙ Műanyag keverőcsúcs a 2K termékek optimális 
összekeverésére.
∙ Légzárványok nélküli összekeverést biztosít.

Keverőcsúcs 7700 Mini-hez
Mischerspitzen für 7700 Mini
∙ 20 darabos műanyag keverőcsúcs a két komponens 
légzárványok nélküli, optimális összekeveréséhez.

Art.-Nr. 3805

Art.-Nr. 6162

Art.-Nr. 6126

Art.-Nr. 6179

Pillanatragasztó
Sekundenkleber
∙ Másodpercek alatt összeragasztja a műanyagokat, 
gumit, üveget és fémeket.
∙ Nagy szilárdságú és univerzálisan alkalmazható.
∙ Kiemelkedő tulajdonságai: kiváló nedvesítőképesség és 
rendkívül gyors kikeményedés.

Liquimate 7700 Mini patron
Liquimate 7700 Mini Kartusche
∙  Csiszolható, gyorsan kikeményedő 2K-PUR 
szerkezeti ragasztó műanyagjavításhoz.
∙  Járműgyártói (OEM) minőség.
∙  Bedolgozási idő kb.: 120 mp.

Liquimate 7700 Mini Rapid patron
Liquimate 7700 Mini Rapid Kartusche 
∙ Csiszolható, gyorsan kikeményedő 2K-PUR szerkezeti 
ragasztó.
∙ OEM minőség.
∙ Bedolgozási idő kb.: 60 mp.

Liquimate 2K erősragasztó
Liquimate 2K Powerkleber
∙ Nagy szilárdságú, gyorsan kikeményedő 
kétkomponensű metakrilát ragasztóanyag.
∙ A legkülönbözőbb anyagok (pl. acél, 
alumínium, fémek, termoplasztikus műanyagok, 
kompozitanyagok, ABS, akril, PVC, üvegszál-
erősítésű műanyag, PC, PET, PU, stb.) tartós, erős 
ragasztására mind önmagukkal, mind egymással.
∙ Rendkívül ütés-és hántolásálló, valamint 
tetszőlegesen megmunkálható.
∙ Ellenáll benzin, olaj, enyhe savak és lúgok 
hatásának.

Art.-Nr. 6029

Art.-Nr. 6242

Art.-Nr. 6130

Tisztítószer és hígító
Reiniger und Verdünner 
Ragasztási és tömítési munkák előtti és utáni 
felülettisztításra, pl. műanyagjavításnál, 
fémragasztásnál, szélvédőragasztásnál, 
valamint alvázvédelemnél, kőfelverődés 
elleni védelemnél, karosszériatömítő massza 
felhordásánál és varrattömítésnél.

Defekt javító spray
Reifen-Reparatur-Spray 
∙ Letömíti a lapos gumiabroncsokat, 
és ismét felfújja őket.
∙ Minden belsős vagy belső nélküli 
gumiabroncs típushoz.
∙ Nem használható szétszakadt belső 
esetén, vagy ha a  gumiabroncs 
lecsúszott a keréktárcsáról, vagy ha a 
burkolat oldalirányú szakadással rendelkezik!
∙ Használatát követően a gumiabroncs
problémamentesen javítható.
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AUTÓ KÜLSŐ ÁPOLÁS KARBANTARTÁS AUTÓ KÜLSŐ ÁPOLÁS KARBANTARTÁS

Autómosó sampon 
Auto-Wasch-Shampoo
∙ Alapos autómosáshoz.
∙ Kíméletes a fényezéshez és fényes felületet biztosít.
∙ Az Autómosó sampon aktív-mosószeres összetevőkkel, 
eltávolítja a por-, az olaj- és a zsíros szennyeződéseket 
nyom nélkül.
∙ Kimagasló biológiai lebomlás.

Viaszos autósampon
Auto-Wasch & Wachs 
∙ Ragyogás és védelem egy lépésben. 
∙ Gyors köztes lakkápolásra. 
∙ Könnyedén eltávolítja a szennyeződést és válogatott viaszokkal 
és tenzidekkel óvja a lakkot.
∙ Nincsenek vízköves csíkok.
∙ Megkönnyíti a polírozást és kíméli a kezet. 
∙ A ragyogás intenzívvé tételével autóját optikailag vonzóbbá teszi. 
∙ Védi a lakkot az időjárástól és más agresszív hatásoktól.
∙ Rendszeres alkalmazása optimális lakkápolást eredményez.

Rovar eltávolító spray
Insekten-Entferner 
∙  A rovarmaradványok gyors eltávolítására. 
∙ Üveg, műanyag, lakk és króm felületekre. 
∙ Kíméletesen és gyorsan felpuhítja a 
rovarszennyeződéseket.
∙ Autómosás előtti előkezelésre is kiválóan  alkalmas. 
∙ Nagy hatékonyságú és biológiailag lebomló.

Kátrányoldó spray
Teerentferner 
∙ Nagy hatásfokú oldószer-kombináció gyanta és 
kátrányfoltok eltávolítására a gépjárműről, lakókocsiról, 
motorkerékpárról, bicikliről, szerszámokról stb. 
∙ Nagy hatékonyságra és a lakkokkal való 
összeférhetőségre  hangolva.

Lakktisztító 
Lackreiniger 
∙ Eltávolítja a kátrányt, a szennyeződéseket, a zsírfoltokat és a 
rozsdát. Tisztít és políroz. 
∙ Visszaállítja az eredeti színmélységet. Kiegyenlíti a kis karcolásokat. 
∙ Eltávolítja a szennyeződéseket és a viseltes festékrészecskéket. 
∙ Tisztítja és selymessé teszi a festést. 
∙ Ha elkészült a festés LIQUI MOLY-
kemény viasszal kell kezelni.
∙ Polírozókhoz alkalmas.

Univerzális polírozó
Universalpolitur 
∙ Tisztítja, polírozza és védi a jármű fényezését. 
∙ A kiváló minőségű növényi és szintetikus összetevői 
folyamatosan védik a festést az időjárási tényezők és a 
gyakori autómosás ellen. 
∙ Helyreállítja és ragyogó, tükörfényes felületet ad. 
∙ Polírozó gépekhez alkalmas.

Art.-Nr. 1545

Art.-Nr. 1542

Art.-Nr. 1543

Art.-Nr. 1600

Art.-Nr. 1486

Art.-Nr. 1679

Karcolás stop 
Kratzer-Stop 
∙ Szilikonolaj-mentes, univerzálisan alkalmazható 
csiszolópaszta. 
∙ Ez a termék alkalmas karcok, festékköd, csiszolási 
nyomok és narancsos részek eltávolítására normál színes és 
metálfényezésről. 
∙ A termék kézi és  gépi használatra is alkalmas.

Krómtisztító krém
Chrom-Glanz-Creme
∙ Ismét csillogóvá teszi a krómot.
∙ Megszünteti a fakó foltokat és a rozsdát a krómrészeken 
és díszítő fémrészeken. 
∙ Hosszú ideig véd.

Kabrió-vászontető impregnáló
Gewebe-Imprägnierung
∙ A víz elleni optimális védelemre. 
∙ A szövet puha és légáteresztő marad.
∙ Megvéd az olaj, zsír és szennyeződés okozta foltoktól.
∙ Szilikonmentes.

Art.-Nr. 1424

Art.-Nr. 1532

Art.-Nr. 1647

Metálfényező 
Metallic Hochglanz 
∙ Tisztítja, védi és ápolja a metálfényezést. 
∙ Ragyogóan fényes felületet ad. 
∙ Hosszan-tartó  védelem az időjárástól. 
∙ Speciális ápolószer minden metálfényezéshez. 
Hosszabb ideig eső- és szennytaszító és fokozza a lakk ellenálló 
képességét a káros  környezeti hatásokkal szemben. 
∙ A viasz apró részecskéi a legkisebb 
mikrokarcolásokban is lerakódnak és kitöltik 
azt, ezáltal visszaadva a tökéletes festékfelületet. 
∙ Polírozógéphez alkalmas.

Festék fényező paszta
Lack-Glanz-Creme 
∙ Tisztít, políroz és véd. 
∙ A carnauba viasznak köszönhetően 
ragyogóan fényes felületet ad. 
∙ Kitűnő védelem a káros környezeti hatások ellen. 
∙ Kiegyenlíti a kis hajszálkarcokat és elsimítja a felületet. 
∙ Mély fényt kölcsönöz a lakknak.
∙ Krémes konzisztenciájának köszönhetően takarékosan 
használható

Csillogó viasz spray 
Glanz-Sprühwachs 
∙  A viasz jó tisztító hatású és kiemelkedő fényű.
∙ Könnyen és gyorsan eltávolíthatunk enyhe úti- és zsíros 
szennyeződéseket karcolás nélkül.
∙ A szuper könnyű polírozás (mint a portörlés) sima felületet 
eredményez, fényes és nagyon jó színmélységgel minden 
festék- és fényezésfajtánál.
∙ Az így kapott védőréteg kiegyenlíti a kis karcolásokat és védi 
a festést az időjárási hatásokkal szemben.

Art.-Nr. 2320

Art.-Nr. 1529

Art.-Nr. 1594
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AUTÓ BELSŐ ÁPOLÁS KARBANTARTÁS AUTÓ BELSŐ ÁPOLÁS KARBANTARTÁS

Super K Cleaner
∙ Intenzív és univerzálisan alkalmazható tisztítószer 
a járművek belsejében és külsején előforduló minden 
tisztítási feladatra.
∙ Szakszerű alkalmazás esetén nem támadja meg az 
olyan anyagokat, mint a fémek, műanyagok (kivéve: 
polikarbonát, PMMA/PLEXI/), fa, üveg, gumi, kikemé-
nyedett lakkok, valamint textíliák.

Autóbelső tisztító
Auto-Innenraum-Reiniger
∙ Tisztítófolyadék műanyag alkatrészek,-szövetek és 
burkolatok intenzív, kímélő és gyors tisztítására a gépkocsi 
utasterében.
∙ Alaposan eltávolítja az olajat, zsírt, a nikotinos és egyéb 
szennyeződéseket.
∙ Különösen jól használható ital-, édesség- és nikotinma-
radványok eltávolítására.

Műanyag mélytisztító krém
Kunststoff-Tiefenpfleger-Lotion 
∙ Tisztítja, karbantartja és védi az összes műanyag és gumi 
alkatrészt, és felfrissíti őket.
∙ A krém biztosítja a mély behatolást a felület pórusaiba. 
∙ A műanyagba való mély behatolás biztosítja a hosszan-
tartó védelmet. 
∙ Antisztatikus és szennyeződéstaszító hatású. 
∙ Selyem-matt fényt biztosít.
∙ Kiválóan alkalmas a ház körüli, hobby és kerti eszközök  
műanyagápolásához.
∙ Szilikon tartalmú

Műanyagápoló
Kunststoff-Tiefenpfleger
∙  Tisztítja, karbantartja és védi az összes műanyag és 
gumi alkatrészt, és felfrissíti őket.
∙ A műanyagba való mély behatolás biztosítja a hosszan-
tartó védelmet.
∙ Antisztatikus és szennyeződéstaszító hatású. 
Selyem-matt fényt biztosít.
∙ Kiválóan alkalmas a ház körüli, hobby  és kertben 
előforduló  műanyagok ápolásához.

Kárpittisztító spray
Polster-Schaum-Reiniger 
∙ Aktívhabos tisztítószer, gyorsan és kíméletesen 
eltávolítja a szennyeződéseket a kárpitokról, a velúrról, a 
szőnyegről és a huzatokról.
∙ Nem hagy hátra szennyfoltokat.
∙ A kárpit színe megújul. 
∙ Allergiamentes  citrus illattal.

Bőrápoló
Lederpflege 
∙ Megvédi a bőrt a törékennyé válástól. 
∙ Tisztít és ápol. 
∙ Kitűnő bőrápoló autóba, motoros ruházathoz és háztar-
tási célokra. 
∙ Ismét puhává és jó fogásúvá teszi a bőrt. 
∙ Különböző viaszokból és más gondosan kiválasztott  
ápoló anyagokból áll.

Art.-Nr. 1682

Art.-Nr. 1537

Art.-Nr. 1536

Art.-Nr. 1539

Art.-Nr. 1554

Mikroszálas kendő
Microfasertuch 
∙  Speciális mikroszálas tisztítókendő, 
a felületek vegyszermentes tisztítására.

Gumiápoló
Gummi-Pflege 
∙ Ápolja, tisztítja és megszépíti az ajtó-, ablak-, csomag-
tértömítéseket és a gumiabroncsokat.
∙ Télen megakadályozza a befagyást.
∙ Rugalmasan tartja a gumi alkatrészeket, ezáltal hosz-
szabbítva azok élettartamát. 
∙ Autók  gumiabroncsainak és gumiszőnyegeinek ápolásá-
ra és mélytisztítására is kiválóan alkalmas.

Art.-Nr. 1512

Art.-Nr. 1510

Szélvédő tisztító habspray
Scheiben-Reiniger-Schaum 
∙ Nagy hatékonyságú tisztítóhab. Tükröződésmentes 
autószélvédőt biztosít, ezáltal fokozza a biztonságot. 
∙ Feloldja és eltávolítja a szilikonokat, a nikotint, a 
rovarokat, olaj- és zsírtartalmú szennyeződéseket. 
∙ Polikarbonáthoz alkalmas. 
∙ Festékekkel, műanyagokkal és gumival szemben 
semleges.

Műszerfal ápoló spray Vanília/citrom illattal
Cockpit-Pflege Vanille / Citrus 
∙ A kifakult. matt műanyagoknak ismét selymes fényt 
kölcsönöz. 
∙ Mélyen behatol a műanyagba, ami hosszan tartó hatásról 
gondoskodik. 
∙ Zsírosodás nélkül tisztít és véd.
∙ Antisztatikus, így portaszító.
∙ A műszerfalápolóval kezelt műanyag úgy néz ki, mint az új. 
∙ Megszünteti a csikorgást és recsegést.
∙ Két illatban 

Műszerfal tisztító spray
Cockpit-Glanz 
∙ A kifakult és viharvert műanyagok új életre kelnek.
∙ A műanyag alkatrészek visszanyerik eredeti kinézetüket 
és nem száradnak ki.
 Megszünteti a zavaró nyikorgást és csikorgást. 
∙ Zsírosítás nélkül ápol, antisztatikus és  portaszító. 
∙ Jó kenőhatás a gumi és műanyag alkatrészeken, imp-
regnál és szigetel, univerzálisan alkalmazható.
∙ Szilikon tartalmú.

Art.-Nr. 1651

Art.-Nr. 1538
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2K Klímarendszer tisztító Klima-Anlagen-Reiniger 2K                         9001   
Active Primer Active Primer      6180   7549                  
Akkumulátorsaru zsír Batterie-Pol-Fett   3142     3139 8045  3140                
Akkumulátorsaru zsír spray Batterie-Pol-Fett-Spray   3141                        
Autóbelső - tisztító Autoinnenraumreiniger   1547              1368          
Automataváltó és szervó olaj adalék ATF Additive  5135              8336          
Automataváltó tisztító adalék Automatikgetriebereiniger  2512                        
Autósampon  Auto-Wasch-Shampoo   1545                        
Autósampon viaszos Auto-Wasch & Wachs   1542  2736       7846               
Cera Tec Cera Tec                         3721 7181
Csillogó viasz spray Glanzsprühwachs   1647                        
Drótindító Drahtstarter  6212                         
Dupla kuplungos váltóolaj 8100 Doppelkupplungsgetriebe-Öl 8100  3640 1180   20466                    
Ékszíj csúszásgátló spray Keilriemen-Spray   4085 1841 2834                      
Ellentartó ( markolattal ) Gegenhalter lang mit Griff  6232                         
Fékfolyadék DOT 5.1 Bremsflüssigkeit DOT 5.1            21160               
Fékfolyadék DOT4 Brake Fluid DOT 4     2884    8832   21155  3091             
Fékfolyadék Race Brake Fluid Race            21172     3679          
Fékfolyadék SL6 DOT4 Bremsflüssigkeit SL6 DOT 4                3086           
Féknyikorgás elleni paszta ( ecsetelős) Bremsen-Anti-Quietsch-Paste (Pinseldose)   3074                        
Féknyikorgás elleni paszta spray Bremsen-Anti-Quietsch-Spray   3079                        
Felnitisztító Felgen-Reiniger Spezial   1669  2765            1367          
Felülettömítő Flächendichtung       3810                   
Fluoreszkáló szivárgáskereső K Fluoreszierender Lecksucher K   3339                        
Gear Protect Gear Protect    2863          1007            
Gear Tronic II Gear Tronic II 29066                         
Gumiápoló Gummipflege    1538     7182                   
Hajtóműtisztító adalék Getriebereiniger  3321                        
Hidraulikus szelepemelő tisztító adalék Hydro-Stössel-Additiv            8345    8367 1009 8354 8338 2770 8382 20801    
Hosszú ( 30cm ) szórófej részecskeszűrőhöz DPF-Sprühsonde lang (30 cm)  20630                         
Jet Clean II TD ASR sűrített levegős csatlakozóval JetClean Tronic II TD ASR mit Druckluftanschluss 29067                         
Jet Clean Plus JetClean-Gerät Plus  5118                         
JetClean Adapter szett M2 JetClean Adapter Set M2  29069                         
JetClean Adapter szett M3 JetClean Adapter Set M3 29071                         
JetClean Adapter szett P1 JetClean Adapter Set P1  29070                         
Jet-Clean Tronic II JetClean Tronic II  29001          3654               
Kabrió vászontető impregnáló Gewebeimprägnierung                         1594  
Kerámia paszta Keramik-Paste   3420     3831   3418                
Kerámiás fagyasztós rozsdaoldó spray Keramik Rostlöser mit Kälteschock   1641  2847                      
Kézi kinyomó pisztoly Handdruck-Pistole   6225                         
Kipufogó javító paszta Auspuff-Reparatur-Paste   3340  2898                      
Kipufogó szerelő paszta Auspuff-Montage-Paste   3342  2835                      
Kivágózsinór 130 daN 100m Austrennschnur 130daN 100m  7943                         
Kivágózsinór 95 daN 135m Austrennschnur 95daN 135m  21110                         
Klímafrissítő spray Klima-Fresh   4065                        
Klímarendszer tisztító Klima-Anlagen-Reiniger    4091                        
Klímarendszer tisztító ( spray ) Klimaanlagenreiniger (Spray)   4087  2870                      
Klímarendszer tisztító pisztoly Klima-Anlagen-Reinigungspistole  4090                         
Kontakt spray Electronic-Spray   3110 1832 2832                      
Krómtisztító krém Chrom-Glanzcreme  1529                        
MoS2 váltóolaj adalék Getriebeoil Additiv       1040  2652               2510  
Műszerfalápoló spray vaníliás Cockpitpflege Vanille   1598                        
Műszerfaltisztító spray Cockpitglanz    1510 1836                       
Nyomótartályos pisztoly Druckbecher Pistole  6220                         
Nyomótartályos pisztoly részecskeszűrőhöz DPF-Druckbecherpistole  7946                         
Oxidációmentesítő spray Inoxidations-Spray   6000                        
Részecskeszűrő tisztító szonda 5 szórófejjel DPF-Lanze mit 5 Sprühsonden   7945                         
Rovareltávolító Insektenentferner   1543                        
Tömítés eltávolító spray Dichtungs-Entferner  3623  2337                      
ULTRASONIC klímatisztító Klimareiniger ULTRASONIC        4079                   
Üvegkaparó Glasschaber  6214                         
Vákuumos emelő Doppelgelenk-Saugheber  6211                         
Váltóolajfolyás stop adalék Getriebe-Öl-Verlust-Stop       1042                   
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150-es PAG olaj klímaberendezésekhez PAG Klimaanlagenöl 150    4082                     
Bőrápoló Lederpflege    1554                     
Fagyálló hűtőfolyadék KFS 11 Kühlerfrostschutz KFS 11   8840 21150                     
Fagyálló hűtőfolyadék KFS 12+ Kühlerfrostschutz KFS 12+   8841 21146         8842            
Fagyálló koncentrátum GTL 12 Plus Langzeit Kühlerfrostschutz GTL 12 Plus          8852               
Festék fényező paszta Lack-Glanz-Creme          1532               
Hűtőtisztító Kühlerreiniger                    3320 2506 2829 1804 8383 20805 
Hűtőtömítő Kühlerdichter       1921       8347    8371 3330 2505 2828 8956 8385 20806 
Karcolás stop Kratzer Stop        2320                 
Kárpittisztító spray Polsterschaumreiniger   1539                     
Keverőcsúcs 7700 minihez Mischerspitzen  6242                       
Kormányszervó olaj 3100 Lenkgetriebe-Öl 3100    1145                     
Lakktisztító Lackreiniger     1486                     
Légmennyiségmérő tisztító spray Luftmassensensor-Reiniger    4066                     
Liquifast 1402 ( zacskó készlet ) Liquifast 1402 (Beutel-Set)         6155                
Liquifast 1502 ( patron készlet ) Liquifast 1502 (Kartuschen-Set)         6141                
Liquifast 9000 ( zacskó készlet ) Liquifast 9000 (Beutel-Set)         6028                
Liquimate 2K erős ragasztó Liquimate 2K Power Kleber   6179                     
Liquimate 7700 mini patron Liquimate 7700 Mini Kartusche             6162            
Liquimate 7700 mini rapid patron Liquimate 7700 Mini Rapid Kartusche             6126            
Liquimate 8100 1K-PUR fehér Liquimate 8100 1K-PUR weiss        6147                
Liquimate 8100 1K-PUR fekete Liquimate 8100 1K-PUR schwarz         6146                
Liquimate 8100 1K-PUR szürke Liquimate 8100 1K-PUR grau        6154                
Liquimate 8200 MS polymer fehér Liquimate 8200 MS Polymer schwarz        6148                
Liquimate 8200 MS polymer fekete Liquimate 8200 MS Polymer weiss        6149                
Liquimate 8300 varrattömítő fekete Liquimate 8300 Nahtabdichtung schwarz        6151                
Liquimate 8300 varrattömítő szürke Liquimate 8300 Nahtabdichtung grau        6150                
Liquimix mini profi pisztoly Liquimix Profi Pistole Mini  6244                       
LM 40 multifunkciós kenőanyag spray LM 40 Multi-Funktions-Spray    3390 8946 2815       3394            
LM 47 tartós MoS2 kenőzsír LM 47 Langzeitfett + MoS2    3520 1842     3510   3540            
LM 48 szórópaszta LM 48 Sprühpaste    3045                     
LM 50 litho HT LM 50 Litho HT                 3406        
Menetes keverőcsúcs Mischerspitze mit Gewinde  6029                       
Menyét, nyest elleni védő spray Marder-Spray    1515                     
Metálfényező Metallic-Hochglanz    1424                     
Mikroszálas kendő Microfasertuch           1651               
Molygen Motor- Protect motorvédő adalék Molygen Motor Protect               1015         
MoS2 motorolaj adalék Oil Additiv             8342    8364 1012 2500 2805 2591 2182  
Motor Protect Motorprotect     2866          1018         1867
Műanyag mélytisztító krém Kunststoff-Tiefen-Pfleger-Lotion    1537  2728                   
Műanyag mélytisztító spray Kunststoff-Tiefen-Pfleger    1536                     
Olajiszap öblítő adalék Öl-Schlamm-Spülung                  5200      
Pro-Line Dízel szívórendszer tisztító spray Pro-Line Ansaugsystemreiniger Diesel   5168 2288 2858                   
Pro-Line elektromos spray Pro-Line Electronic-Spray    7386  9913      20674             
Pro-Line fojtószelep tisztító spray Pro-Line Drosselklappen-Reiniger    5111 8986 2846                   
Pro-Line injektor és gyújtó-izzítógyertya eltávolító spray Pro-Line Injektoren- und Glühkerzenlöser   3379                     
Pro-Line injektor-izzítógyertya zsír Pro-Line Injektoren- und Glühkerzenfett             3381            
Pro-Line JetClean benzinrendszer tisztító Pro-Line JetClean Benzin-System-Reiniger   5147           2907          
Pro-Line JetClean dízelrendszer tisztító Pro-Line JetClean Diesel-System-Reiniger   5154 2962         20452           
Pro-Line JetClean szívórendszer tisztító benzin Pro-Line JetClean Ansaugsystemreiniger Benzin           20985              
Pro-Line JetClean szívórendszer tisztító dízel Pro-Line JetClean Ansaugsystemreiniger Diesel           20986              
Pro-Line kerámia spray Pro-Line Keramik-Spray    7385  9907      20673             
Pro-Line MoS2 váltóolaj adalék Pro-Line Getriebeöl Additiv           5198              
Pro-Line részecskeszűrő öblítő Pro-Line Dieselpartikelfilterspülung    5171  2820                   
Pro-Line részecskeszűrő tisztító Pro-Line Dieselpartikelfilterreiniger    5169  2818                   
Pro-Line váltóolaj folyás stop Pro-Line Getriebeöl Verlust Stop    5199                     
Repedés kereső spray Leck-Such-Spray    3350 1809 2836                   
Rézpaszta Kupfer-Paste   3081 1829 2869     3080              
Rézpaszta spray Kupfer-Spray    1520 1824 2864                   
Szerszámkészlet szélvédő repedés javításhoz Koffer Verbundglasreparatur  6261                       
Szerszámkészlet szélvédő repedés javításhoz szgk/tgk Koffer Verbundglasreparatur Nfz/Pkw  6265                       
Többfunkciós kenőzsír Mehrzweckfett   3552 1833 1834                   
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Átlátszó szilikon zsír Silicon-Fett transparent     2851        3312      
Bitumenes alvázvédő fekete Unterbodenschutz Bitumen schwarz     2889    6112          
Cink és alu spray Zink-Alu Spray          1640         
Cink spray Zink-Spray   1540 1830 2875              
Defektjavító spray Reifen-Reparatur-Spray   3343  2897              
Esztergált vágódrót Schneidedraht gedreht  6217                 
Fagyálló hűtőfolyadék GTL 11 Universal Kühlerfrostschutz GTL 11          8850         
Fekete szilikon tömítőmassza Silikon-Dichtmasse schwarz     2859   6177 6185          
Fék-gyorstisztító zsírtalanító spray Schnellreiniger   3318 1816 2868 2395 2695 9525           
Finommechanikai menetrögzítő Schrauben-Sicherung Feinmechanik         3812         
Gumiszerelő paszta Reifen-Montierpaste   3021                
Gumiszerelő spray Reifen-Montage-Spray   1658                
Karburátor külső tisztító Vergaser-Außen-Reiniger   3325 1844               
Kátrányoldó spray Teerentferner   1600                
Kerékagy paszta spray (ecsetes) Radnaben-Paste (Pinseldose)   4058                
Kőfelverődés elleni védelem fekete Steinschlagschutz schwarz         6110          
Kőfelverődés elleni védelem szürke Steinschlagschutz grau         6106          
Közepes szilárdságú menetrögzítő Schrauben-Sicherung mittelfest          3801 7653 2661 3802      
Központi hidraulika olaj  Zentralhydraulik-Öl   1127 1158 2366 8184 20468 9524       1148    
Központi hidraulika olaj 2200 Zentralhydraulik-Öl 2200   3664                
Központi hidraulika olaj 2300 Zentralhydraulik-Öl 2300   3665                
Központi hidraulika olaj 2400 Zentralhydraulik-Öl 2400   3666  20979              
Központi hidraulika olaj 2500 Zentralhydraulik-Öl 2500   3667  20980              
Négyszög vágódrót Schneidedraht vierkant  6218                 
Pillanatragasztó Sekunden-Kleber          3805 7557        
Piros szilikon tömítőmassza Silikon-Dichtmasse rot       8948           
Pro-Line gyors rozsdaoldó Pro-Line Schnell-Rostlöser   7390  9917         20678     
Pro-Line motoröblítő Pro-Line Motorspülung  2427  2978           2662  20810 
Pro-Line olajfolyás stop adalék Pro-Line Öl-Verlust-Stop   5182                
Pro-Line szilikon spray Pro-Line Silikon-Spray  7389  9916         20677     
Pro-Line TBN -Booster Pro-Line TBN-Booster  2516                
Pro-Line viszkozitás stabilizáló adalék Pro-Line Visco-Stabil  5196                
Super K Cleaner Super K Cleaner   1682  2756              
Szélvédő tisztító habspray Scheibenreinigerschaum   1512  7602              
Szélvédőbak Scheibenbock  6216                 
Szerszámkészlet szélvédő cseréhez Werkzeugkoffer für die Scheibenreparatur  6229                 
Szivárgásgátló kormányszervó olajhoz Servolenkungsöl-Verlust-Stop               1099    
Szórópisztoly Spritzpistole  6219                 
Thermoflex Thermoflex Spezialfett   4048            4049  3352  
Thermoflex Thermoflex Spezialfett   4048            4049  3352  
Tisztítószer és hígító Reiniger und Verdünner         6130          
Top Tec ATF 1100  Top Tec ATF 1100   3651 3668   20467            
Top Tec ATF 1200  Top Tec ATF 1200   3681 2393   20460        3684    
Top Tec ATF 1200  Top Tec ATF 1200   3681     2393           
Top Tec ATF 1200 G Top Tec ATF 1200 G       9703           
Top Tec ATF 1300 Top Tec ATF 1300  3691                
Top Tec ATF 1400 Top Tec ATF 1400  3662 3669               
Top Tec ATF 1600 Top Tec ATF 1600  3659 3670               
Top Tec ATF 1700  Top Tec ATF 1700   3663            3671    
Top Tec ATF 1700  Top Tec ATF 1700   3663                
Top Tec ATF 1800 Top Tec ATF 1800  3687     9704           
Top Tec ATF 1800 R Top Tec ATF 1800 R  20625                
Top Tec ATF 1900 Top Tec ATF 1900  3648                
Univerzális politúr Universalpolitur   1679                
Üvegkivágó készülék Scheibenaustrenngerät  7944                 
Viaszos korrózióvédő barna/áttetsző Wachs-Korrosions-Schutz braun/transparent           6104          
Visco-Plus Heavy Duty Formula Visco-Plus Heavy Duty Formula  2105    2697            
Visszapillantótükör-ragasztó készlet Rückspiegel-Klebe-Set          6194          
Wax-Coating Wax-Coating                    3311
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