KATALOG
PRODUKTÓW

Kleen-Flo Tumbler Industries
jest przedsiêbiorstwem kanadyjskim, którego historia
obejmuje trzy ró¿ne kraje, trzy g³ówne organizacje
oraz szeœædziesi¹t lat doœwiadczeñ. Firmy Combustion
Utilities Corporation z Montrealu, J.A. Tumbler
Laboratories z Baltimore (Maryland) oraz Burmah
Castrol z Wielkiej Brytanii wnios³y swój wk³ad
w powstanie oraz progresywny rozwój
przedsiêbiorstwa pod nazw¹ Kleen-Flo.

COMBUSTION UTILITIES CORPORATION
Firma Combustion Utilities Corporation zosta³a
za³o¿ona w Montrealu w roku 1939. Organizacja ta
by³a pionierem w uzdatnianiu oleju napêdowego
wykorzystywanego zarówno w gospodarstwach
domowych jak i w przemyœle, uzdatniaj¹c ponad
miliard galonów oleju w ci¹gu pierwszych piêciu lat
dzia³alnoœci. P³yn uzdatniaj¹cy „Liquid Kleen-Flo Fuel
Oil Conditioner” by³ pierwszym produktem firmy, który
szybko zdoby³ uznanie dystrybutorów oleju oraz ich
klientów. Kleen-Flo Diesel Fuel Conditioner jest
w dalszym ci¹gu dostêpny na rynku, a w wyniku
rozleg³ych badañ oraz prac rozwojowych zyska³ rangê
filara w przemyœle motoryzacyjnym oraz przemyœle
ciê¿kim. Oddanie siê badaniom umo¿liwi³o firmie
Kleen-Flo opracowanie pierwszej na œwiecie serii
dodatków uszlachetniaj¹cych benzynê. Skromna oferta
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W roku 1939 powstaje
Combustion Utilities
Corporation w Montrealu.
Spó³ka-siostra, J.A. Tumbler
Laboratories, zostaje za³o¿ona
w Baltimore (Maryland) w roku
1932.
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Combustion Utilities
Corporation wprowadza na
rynek nowy produkt zwany
„Liquid Kleen-Flo.” Nazwa
produktu staje siê nastêpnie
oficjaln¹ nazw¹ ca³ego
przedsiêbiorstwa. Nowo
nazwany produkt „Kleen-Flo”
jest pierwszym na œwiecie
œrodkiem przeciw zamarzaniu
przewodu paliwowego.
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Firma J.A. Tumbler
Laboratories otrzymuje
amerykañsk¹ ochronê
patentow¹ w odniesieniu do
swojej rewolucyjnej serii
p³ynnego wosku
samochodowego (Liquid Car
Wax) (amerykañski patent
nr 1487632 oraz nr 1969387).
Rysunkowa postaæ „Kleen-Flo
Kid” staje siê rozpoznawalnym
znakiem na opakowaniach
i materia³ach drukowanych.
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Dzia³aj¹c jako dwie
niezale¿ne firmy,
Kleen-Flo oraz J.A.
Tumbler nieustannie
poszerzaj¹ gamê
produktów oraz
zwiêkszaj¹
dystrybucjê na ca³ym
œwiecie.

Pierwotny produkt
flagowy
„Gas Line Anti-Freeze”
jest w dalszym ci¹gu
dostêpny na rynku

oparta na jednym produkcie stopniowo rozros³a siê
w gamê ponad 200 wyrobów, które s¹ nieustannie
modyfikowane w odpowiedzi na zmieniaj¹ce siê
potrzeby klientów.

J.A. TUMBLER LABORATORIES
Chemik J.A. Tumbler za³o¿y³ firmê sygnowan¹ swoim
nazwiskiem w roku 1932 w Baltimore (Maryland).
Z wykszta³cenia chemik aktywnie zajmuj¹cy siê
badaniami naukowymi, Pan Tumbler pragn¹³ odkryæ
powód utleniania farby wykoñczeniowej na produktach
motoryzacyjnych. J.A. Tumbler doszed³ do wniosku, ¿e
promieniowanie ultrafioletowe pozbawia wykoñczenie
na bazie lakieru i emalii syntetycznej kluczowych
sk³adników. To prowadzi³o do wysychania farby
wykoñczeniowej, co z kolei powodowa³o ciemnienie
oraz pêkniêcia pod powierzchni¹.
Eksperci z bran¿y potwierdzili wnioski wyci¹gniête
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Kleen-Flo oraz J.A. Tumbler
Laboratories ³¹cz¹ siê i tworz¹
przedsiêbiorstwo zwane
Kleen-Flo Tumbler Industries.

Lata

przez Pana Tumblera. W roku 1937 Tumbler
Laboratories og³osi³o wprowadzenie na rynek linii
produktów na bazie p³ynnego wosku, które nastêpnie
uzyska³y ochronê patentow¹ z amerykañskiego Urzêdu
Patentowego.
Pan Tumbler by³ nie tylko chemikiem
i przedsiêbiorc¹, ale tak¿e zrêcznym sprzedawc¹.
Wierzy³, ¿e jego produkty powinny byæ dostêpne
jedynie w handlu, jednak uwa¿a³ za konieczne
poinformowanie szerokich krêgów spo³eczeñstwa
o powodach utleniania oraz o mo¿liwoœciach
oferowanych przez jego produkty. Reklama w takich
czasopismach jak magazyn Time oraz Saturday Evening
Post okaza³a siê idealnym rozwi¹zaniem dla jego
starañ. Pan Tumbler wprowadzi³ na wtórny rynek
motoryzacyjny stojaki z produktami w punktach
sprzeda¿y, ulotki dla konsumentów oraz fundusze
spó³dzielcze jeszcze przed koñcem drugiej wojny
œwiatowej. Firma J.A. Tumbler Industries rozszerzy³a
swoj¹ ofertê produktow¹ na segment motoryzacyjny;

oferta ta spotka³a siê z bardzo dobrym przyjêciem w
Ameryce Pó³nocnej oraz na ca³ym œwiecie.

PO£¥CZENIE SPÓ£EK
W roku 1973 Burmah Castrol zakupi³a Kleen-Flo
Corporation w celu kontynuowania jej dzia³alnoœci
w formie spó³ki zale¿nej bêd¹cej w 100%
w³asnoœci¹ podmiotu nadrzêdnego. Burmah
Castrol rozwija³a siê dalej poprzez zakup firmy
konkuruj¹cej, J.A. Tumbler Laboratories. Jednostka
ta nosi³a nazwê Kleen-Flo Tumbler Industries
a¿ do momentu repatriacji grupy pracowników
z organizacji oraz jej wykupienia z r¹k Burmah
Castrol w listopadzie 1980 r. Produkty Kleen-Flo
s¹ wykorzystywane na ca³ym œwiecie, szczególnie
na rynkach Ameryki Pó³nocnej, w krajach
œródziemnomorskich, w Afryce, Indiach, Nowej
Zelandii, Azji oraz Indiach Zachodnich. Placówka
Kleen-Flo w Polsce ma swój wk³ad w rozwój
rynków w Europie Wschodniej.
W chwili obecnej firma Kleen-Flo Tumbler
Industries, z siedzib¹ w rejonie Toronto, znajduje
siê w rêkach pracowników, którzy zarz¹dzaj¹
przedsiêbiorstwem, uwa¿nie spogl¹daj¹c
w przysz³oœæ i czerpi¹c dumê z osi¹gniêæ
z przesz³oœci.

Oryginalny produkt
„Liquid Kleen-Flo”
sta³ siê póŸniej oficjaln¹
nazw¹ przedsiêbiorstwa
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Kleen-Flo przekszta³ca
siê w spó³kê pracownicz¹.
Powstaje nowa siedziba
spó³ki oraz zak³ad
produkcyjny w Brampton,
Ontario (Kanada).
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Spó³ka otrzymuje rejestracjê
ISO 9002. Kleen-Flo
International rozpoczyna
œwiadczenie us³ug dla
klientów europejskich
z nowo utworzonego biura
w Krakowie. Pierwszy
produkt TKO zostaje
wprowadzony na rynek
kanadyjski.

XXI wiek
Kleen-Flo rozszerza gamê
produktów TKO oraz
wprowadza na rynek rodzinê
produktów Red Rocket.
Liczba produktów Kleen-Flo
Tumbler siêga 200; s¹ one
dostêpne w 40 krajach na
ca³ym œwiecie.
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Wielofunkcyjny œrodek czyszcz¹cy - koncentrat
Œrodek czyszcz¹co odt³uszczaj¹cy do silników i maszyn
Œrodek czyszcz¹cy do czêœci metalowych
Ekologiczna pasta do r¹k z pumeksem
Wielozadaniowy rozpuszczalnik czyszcz¹cy
Uniwersalny œrodek czyszcz¹cy
Uniwersalny œrodek czyszcz¹cy - koncentrat
Œrodek do pielêgnacji skóry
Pianka do czyszczenia opon, fartuchów i gumowych zderzaków
Niebieski usuwalny uszczelniacz do gwintów
P³yn do czyszczenia szyb zapobiegaj¹cy zaparowaniu
Szampon do dywanów i tapicerek
Œrodek do renowacji lakieru samochodowego
Mleczko do czyszczenia pow. chromowanych i aluminiowych
Preparat do czyszczenia klimatyzacji
Œrodek do czyszczenia deski rozdzielczej (cytryna)
Œrodek do czyszczenia deski rozdzielczej (wiœnia)
Pasta woskuj¹ca do karoserii
Mleczko woskuj¹ce do karoserii
Preparat do czyszczenia hamulców
Œrodek do odœwie¿ania powietrza
Preparat wyciszaj¹cy do hamulców
Preparat wyciszaj¹cy do hamulców
Œrodek czyszcz¹cy do hamulców i czêœci
Œrodek czyszcz¹cy do hamulców i czêœci
Preparat do czyszczenia styków elektrycznych i hamulców
Silikonowy smar do hamulców
Preparat wyg³adzaj¹cy BRAKE-IN do hamulców
Dodatek do benzyny - poch³ania wilgoæ
Neutralizator kwasu akumulatorowego
Pasta do uszczelniania t³umików
Œrodek antykorozyjny
Uszczelniacz w aerozolu
Silikon do czêœci mech. (260°C) - czarny
Silikon do czêœci mech. (260°C) - bezbarwny
Silikon do czêœci mech. (315°C) - czerwony
Silikon do czêœci mech. (260°C) - niebieski
Silikon do czêœci mechanicznych szybkoschn¹cy
Olej do silników dwusuwowych
Mineralny olej do silników dwusuwowych z wtryskiem KF MAX
Syntetyczny olej do silników dwusuwowych z wtryskiem KF MAX
P³yn zapobiegaj¹cy zamarzaniu hamulców pneumatycznych
P³yn hamulcowy DOT 3
P³yn hamulcowy DOT 4
Silikonowy p³yn hamulcowy DOT 5
Syntetyczny p³yn hamulcowy AMR
Dozownik do produktu nr 539 i 1079
¯el do mycia r¹k
Pasta do r¹k z pumeksem
¯el do mycia r¹k
Dozownik do produktu nr 554
Œrodek do awaryjnej wulkanizacji i pompowania opon
Smar do monta¿u opon
Œrodek poœlizgowy do monta¿u opon
Œrodek poœlizgowy do monta¿u opon - z³ota pasta
P³yn do uk³adu kierow. ze wspom. do samochodów Honda i Acura
P³yn do wspomagania przek³adni kierowniczych
Odmra¿acz do zamków w sprayu
Odmra¿acz do zamków
P³yn do p³ukania silnika od wewn¹trz
Preparat do mycia ciœnieniowego
Atomizer metalowy
Spray- 1,9 L
Spray - 5,7 L
Szampon do mycia silników
Szampon do mycia silników
Szampon do silników koncentrat
P³yn do czyszczenia gaŸnika i czêœci metalowych
Preparat smaruj¹cy i wypieraj¹cy wodê
Preparat smaruj¹cy i wypieraj¹cy wodê z PTFE
Preparat zabezpieczaj¹cy instalacjê elektryczn¹
P³yn do uk³adów wspomagania z uszczelniaczem
TKO Œrodek do uk³adu kierowniczego ze wspomaganiem
Preparat do uk³adu transmisyjnego TKO
Uszczelniacz do automatycznych skrzyni biegów
P³yn do czyszczenia benzynowego uk³adu wtryskowego
Dodatek zwiêkszaj¹cy liczbê oktanow¹ paliwa
Dodatek zwiêkszaj¹cy liczbê oktanow¹ paliwa
Dodatek do oleju sil. czyszcz¹cy uk³ad rozrz¹du
Uszczelniaj¹cy dodatek do oleju silnikowego
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Dodatek do oleju silnikowego zmniejszaj¹cy tarcie Dodatek
uszlachetniaj¹cy olej silnikowy
P³yn do czyszczenia uk³adu ch³odzenia
Dodatek do uk³adu ch³odzenia
P³yn do uszczelniania uk³adu ch³odzenia
Preparat do przep³ukiwania ch³odnicy
Uszczelniacz uk³adu ch³odzenia
Œrodek u³atwiaj¹cy rozruch silnika
P³yn u³atwiaj¹cy rozruch silnika
Preparat silikonowy w spray'u
Preparat smaruj¹cy do pasków napêdowych
Œrodek zmniejszaj¹cy tarcie w silniku
Œrodek do roztapiania lodu
Olej konserwuj¹cy do okresowo nieu¿ywanych silników
Stabilizator paliwa
Zestaw preparatów do stabilizacji paliwa i konserwacji
okresowo nieu¿ywanych silników
Dodatek do czyszczenia uk³adu wtryskowego (diesel)
Wielofunkcyjny smar penetruj¹cy
Smar do ³añcuchów O-ringowych
Preparat u³atwiaj¹cy odkrêcanie œrub
Preparat do konserwacji elementów gumowych
Pasta monta¿owa (do 1150°C)
Wysokotemperaturowy smar teflonowy
Dodatek do benzyny poprawiaj¹cy spalanie
Preparat do czyszczenia gaŸników (spray)
Sojowy szampon do mycia silników
Szampon do mycia silników
Pianka do mycia i odt³uszczania silnika
TKO 2000
Œrodek czyszcz¹cy do uk³adu zasysania powietrza
Œrodek czyszcz¹cy do uk³adu paliwowego
Zestaw urz¹dzeñ pomocniczych do stosowania
preparatu 839
Szampon woskuj¹cy
Pianka do mycia szyb
TKO Diesel
Stabilizator oleju
Uniwersalny œrodek do przek³adni
Uniwersalny œrodek do uk³adu kierowniczego
Bia³y smar (do 160°C)
Bia³y smar (do 300°C)
Bia³y smar w spray'u
Olej hydrauliczny ISO32 letni kolor bezbarwny
Olej hydrauliczny ISO68 zimowy kolor bezbarwny
Olej hydrauliczny ISO22 zimowy kolor bezbarwny
Olej hydrauliczny ISO46 zimowy kolor bezbarwny
Olej hydrauliczny do podnoœników
Olej hydrauliczny ISO100W zimowy kolor bezbarwny
Olej TDH
Smar do silników Diesla
Œrodek do ON o niskiej zawartoœci siarki
Œrodek przeciwdzia³aj¹cy ¿elowaniu ON
Wielofunkcyjny dodatek uszlachetniaj¹cy do ON depresator
Œrodek czyszcz¹cy do r¹k
Œrodek do czyszczenia pod³óg w gara¿ach
Preparat do profesjonalnego mycia i woskowania
Preparat do czyszczenia par¹ wodn¹
Œrodek do usuwania silikonowych preparatów poleruj¹cych
Podk³ad opóŸniaj¹cy rdzewienie w spray'u
Podk³ad gumowy do malowania
Czarny preparat przeciwrdzewny
Brunatny preparat przeciwrdzewny
Olej do maszyn sprê¿arkowych
Paski testowe do p³ynu ch³odniczego
Farba w spray'u czarna
Farba w spray'u czarna mat
Farba w spray'u bia³y po³ysk
Farba w spray'u czerwony
Farba w spray'u szary
Farba w spray'u fioletowo niebieski
Farba w spray'u aluminiowy
Farba w spray'u bia³y matowy
Farba w spray'u jaskrawy pomarañczowy
Farba w spray'u niebieski
Farba w spray'u zielony
Farba w spray'u be¿owy
Farba w spray'u
Farba w spray'u czarny pó³ mat
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Preparat czyszcz¹cy
do hamulców i czêœci
BRAKE & PARTS KLEEN
Usuwa p³yn hamulcowy, olej, smar,
p³yn przek³adniowy, kurz i inne
zanieczyszczenia z bêbnów, tarcz,
ok³adzin, sprê¿yn i cylindrów
hamulcowych. Ogranicza piszczenie
hamulców. Szybko wysycha nie
pozostawiaj¹c na czyszczonych
powierzchniach ¿adnych osadów.
£atwy w u¿yciu.

Usuwa p³yn hamulcowy, olej, smar, p³yn
przek³adniowy, kurz i inne zanieczyszczenia
z bêbnów, tarcz, ok³adzin, sprê¿yn
i cylindrów hamulcowych. Ogranicza
piszczenie hamulców. Szybko wysycha nie
pozostawiaj¹c na czyszczonych
powierzchniach ¿adnych osadów. Posiada
unikaln¹ zapachow¹ formu³ê. Jest niepalny
i ³atwy w u¿yciu. Nie zawiera lotnych
zwi¹zków organicznych.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

313
322
323
324

390 g

12

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

4l

4

313R

390 g

12

20 l

1

205 l

1

Œrodek czyszcz¹cy
do hamulców
BRAKE KLEEN
Natychmiast usuwa p³yn hamulcowy, olej,
smar, p³yn przek³adniowy, kurz i inne
zanieczyszczenia z bêbnów, tarcz, ok³adzin,
sprê¿yn i cylindrów hamulcowych.
Ogranicza piszczenie hamulców. Szybko
wysycha nie pozostawiaj¹c na czyszczonych
powierzchniach ¿adnych osadów. Posiada
unikaln¹ zapachow¹ formu³ê. Jest niepalny
i ³atwy w u¿yciu.
NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

303

539 g

12
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Preparat czyszcz¹cy
do hamulców
BRAKE KLEEN
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NIEPALNY

Preparat wyciszaj¹cy
do hamulców

Preparat wyciszaj¹cy
do hamulców

DISC BRAKE QUIET AEROSOL

DISC BRAKE QUIET

Eliminuje piszczenie hamulców
tarczowych. Tworzy pow³okê odporn¹ na
wysokie temperatury i wodê, która
poch³ania szczêkanie i wibracje klocków
hamulcowych. Produkt w opakowaniu
aerozolowym.

Eliminuje piszczenie hamulców tarczowych.
Tworzy pow³okê odporn¹ na wysokie
temperatury i wodê, która poch³ania
szczêkanie i wibracje klocków
hamulcowych.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

311

275 g

12

Silikonowy smar do hamulców
EZE-SLIDE
Formu³a preparatu zosta³a specjalnie
opracowana tak, by nie topi¹c siê,
wytrzymywa³ wysokie temperatury
zwi¹zane z silnym hamowaniem. Chroni
ok³adziny hamulcowe przed
nierównomiernym i przedwczesnym
zu¿yciem oraz smaruje i zapobiega korozji
metalowych elementów hamulców.
Zapobiega zapiekaniu t³oczków
w cylinderkach hamulcowych przed³u¿aj¹c
ich ¿ywotnoœæ.
NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

331

170 g

12

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

312

118 ml

12

Preparat wyg³adzaj¹cy
do hamulców
BRAKE-IN
Zapobiega powstawaniu ha³asów
wytwarzanych przez hamulce.
Mikromilimetrowej wielkoœci cz¹stki
Brake-In tworz¹ molekularne po³¹czenie
z czêœciami ciernymi, wyg³adzaj¹c
jednoczeœnie nierówne powierzchnie.
Kompozytowe wykoñczenie stanowi kres
problemów zwi¹zanych z niepo¿¹danymi
drganiami i piskiem hamulców, daj¹c tym
samym gwarancjê efektywnej pracy
hamulców.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

333

255 g

12
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Super skuteczny œrodek
penetruj¹cy

Preparat penetruj¹co
-smaruj¹cy PWD

Preparat penetruj¹co
-smaruj¹cy z teflonem

QUIK PENETRATING SOLVENT

PWD

PWD WITH PTFE

U³atwia natychmiastowe odkrêcenie ka¿dej
czêœci skorodowanej, zapieczonej, pokrytej
przez lakier, nagar wêglowy itp. Zastosowanie
preparatu pozwala ograniczyæ wysi³ek
zwi¹zany z odkrêceniem zapieczonych,
skorodowanych œrub oraz zapobiega
uszkodzeniom œrub, sworzni itp. Preparat
mo¿na z powodzeniem stosowaæ do metali
szlachetnych. Szybko odparowywuje
pozostawiaj¹c such¹ powierzchnie nie
pozostawia filmu olejowego.

Preparat ³¹cz¹cy zalety œrodków smaruj¹cych oraz
antykorozyjnych. Aktywnie wypiera wodê, trwale
przylega do powierzchni metalu, tworz¹c odporn¹
na wilgoæ warstwê ochronno-smarn¹. Poprawia
przewodnoœæ styków elektrycznych, usuwa wilgoæ
z uk³adu zap³onowego i przewodów, zapobiega
korozji czêœci metalowych. Szybko przenika przez
warstwy rdzy, poluzowuj¹c najbardziej oporne
nakrêtki, œruby, kliny, przeguby itp. Zabezpiecza
uszczelki gumowe przed szkodliwym dzia³aniem
warunków atmosferycznych. Doskona³y do
konserwacji broni, smarowania zawiasów, zacisków
akumulatorów, linek sterowniczych w kosiarkach
i motocyklach. Zapobiega zamarzaniu zamków
samochodowych zim¹. Nie niszczy powierzchni
lakierowanych, gumy ani aluminium.

Niepalny œrodek o w³aœciwoœciach penetruj¹cych
i smaruj¹cych. Usuwa rdzê z metalowych œrub
i nakrêtek, u³atwiaj¹c ich odkrêcanie i jednoczeœnie
zapewniaj¹c d³ugotrwa³¹ ochronê antykorozyjn¹.
Absorbuje wilgoæ z kopu³ek rozdzielczych,
przewodów zap³onowych, rozruszników, œwiec,
pr¹dnic i akumulatora. Zapobiega przyklejaniu
siê i przymarzaniu gumy do metalu. Doskonale
konserwuje otwarte przek³adnie, ³o¿yska i rolki,
systemy zap³onowe, gwinty rurowe i zêby kó³
³añcuchowych, przenoœniki i wszelkie czêœci
metalowe.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

807

285 g

12

660

312 g

12

661

500 g

12

Smar TEF - Lube 2000
TEF - LUBE 2000
Wysokociœnieniowy t³usty smar penetruj¹cy o du¿ej wytrzyma³oœci i du¿ej sile adhezji. Mo¿e byæ stosowany w ekstremalnych
temperaturach od -34oC do + 315oC. Odporny na zmycie wod¹. Zapobiega korozji. Pomimo du¿ych obci¹¿eñ oraz ruchu
œcinaj¹cego pow³oka smaruj¹ca aktywnie zabezpiecza przed zacieraniem. Zalecany do smarowania odkrytych sprzêgie³,
drucianych lin, ³añcuchów, zaworów przewodów cieplnych, prowadnic, podnoœników, wa³ów kó³ zêbatych, zawiasów drzwi,
sworzni, powierzchni œlizgowych itp.

8

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

813

460 g

12
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Wielofunkcyjny smar penetruj¹cy
HONEY GOO

Smar do ³añcuchów

Znakomity wielofunkcyjny œrodek o w³aœciwoœciach
penetruj¹cych, zapobiegaj¹cy korozji, zabezpieczaj¹cy,
smaruj¹cy i zapobiegaj¹cy utlenianiu. Nie przepuszcza
wody, usuwa wilgoæ, tworzy pow³okê gruntuj¹c¹. ¯el na
bazie wosku nie pozostawia zacieków, po na³o¿eniu na
powierzchniê tworzy g³adk¹ ochronn¹ warstwê
woskow¹. Honey Goo bez problemu przenika do trudno
dostêpnych miejsc, w przeciwieñstwie do wielu innych
produktów. Preparat Honey Goo nie wysycha, nie paruje
i nie zawiera alkoholu, silikonu ani teflonu.

Wysokiej jakoœci i wytrzyma³oœci smar w spray'u. Smaruje, chroni, rozprasza wilgoæ
i nie dopuszcza do zabrudzenia ³añcucha który samoczynnie czyœci siê podczas jazdy.
Przeznaczony jest do ró¿nego rodzaju ³añcuchów a w szczególnoœci do ³añcuchów
typu o-ring stosowanych w motorach, quadach, skuterach, rowerach i innych
pojazdach oraz urz¹dzeniach napêdzanych za pomoc¹ ³añcucha. Nie zawiera
silikonu, jest bezpieczny dla powierzchni lakierowanych i elementów gumowych.
Dziêki specjalnej zakrêtce aplikatora jest ³atwy i bezpieczny do przechowywania
i przewo¿enia np. w sakwach lub plecaku.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

800

330 g

12

HONEY GOO CHAIN LUBE

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

803

250 g

12

Wysokotemperaturowy smar
antyblokuj¹cy i uszczelniaj¹cy
ANTI-SEIZE AND SEALING COMPOUND
Bezt³uszczowy smar
silikonowy
KLEEN-SLIP
Nie plami¹cy, bezt³uszczowy smar w porêcznym aerozolu. Przywiera
bezpiecznie do gumy, metalu, drewna, szk³a, wiêkszoœci tworzyw
sztucznych i nylonu. Znajduje wiele zastosowañ w samochodzie,
w domu itp., gdziekolwiek s¹ œlizgaj¹ce siê powierzchnie, paski
uszczelniaj¹ce lub zawiasy. Zakres pracy w temp. -40oC do 204oC.
NR KAT.

740
742

Mieszanka sproszkowanego grafitu, miedzi, br¹zu, cynku i aluminium w zawiesinie smarnej,
która na³o¿ona na montowane ze sob¹ czêœci zabezpiecza przed blokowaniem,
zapieczeniem, korozj¹, tarciem, itp. oraz zapewnia uszczelnienie pomiêdzy ³¹czonymi
elementami. Na³o¿enie niewielkiej warstwy na montowane czêœci zapewnia
bezproblemowy demonta¿, nawet je¿eli nara¿one s¹ na dzia³anie wysokiej temperatury
(do +1150oC). Znakomicie zastêpuje powszechny w u¿yciu smar grafitowy czy
molibdenowy. Idealny do zasuw, zawiasów, korków do ch³odnic, pomp kompresorów,
silników i po³¹czeñ elastycznych. Zapobiega osiadaniu wêgla na zaworach, umo¿liwiaj¹c im
prawid³ow¹ pracê. Chroni przed korozj¹, u³atwiaj¹c dzia³anie zwrotnic, przek³adni
i hamulców. Zaleca siê stosowanie preparatu przy monta¿u koñcówek wtryskiwaczy, œwiec
zap³onowych oraz elementów uk³adu wydechowego.

ILOŒÆ w OP.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

210 g

12

810

275 g

12 (3 x 4)

350 g

12

POJ.
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Bia³y Smar
WHITE GREASE
Wysokiej klasy smar na bazie myd³a litowego. Posiada du¿¹ wytrzyma³oœæ mechaniczn¹, jest odporny na dzia³anie
wody i soli co sprawia ¿e jest idealny jako smar ³o¿yskowy. Stanowi doskona³¹ izolacjê antykorozyjn¹.
Posiada szerokie zastosowanie. Mo¿e pracowaæ w temperaturach od -40oC do + 160oC.
NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

907

225 g

36 (3 x 12)

Smary ulepszone
Wartoœci typowe

z³o¿ony
litowy

Klasa NLGI

2
o

Zakres temperatur pracyDolny (przy rozruchu) C
Górny ( przy pracy ci¹g³ej) oC Okresowo

-40
+160

Penetracja przy 25oC (77ºF), (D217), mm/10
Przepracowany 10000x, zmiana od 60x
Przepracowany 100000x, zmiana od 60x

+15
+30

Punkt kroplenia (D566),oF
o
C

375
190

Oddzielanie oleju (D1742)24 godz przy 25oC (77oF)

Bia³y Smar
WHITE GREASE

o

White Grease jest wysokiej klasy smarem
litowym kompleksowym, klasy NLGI2.
Charakteryzuje siê doskona³ymi
w³aœciwoœciami smaruj¹cymi, trwa³oœci¹
mechaniczn¹, du¿¹ noœnoœci¹,
termostabilnoœci¹, zabezpiecza przed
dzia³aniem wody oraz korozj¹. Cechuje go
wyj¹tkowy zakres temperatur pracy:
od -40oC do +300oC tylko dla nr kat
909. Smar ten jest odporny na dzia³anie
wody, znakomicie nadaje siê do
smarowania ³o¿ysk nara¿onych na czêsty
kontakt z wod¹. Formu³a smaru zapewnia
doskona³¹ ochronê antykorozyjn¹,
zapobiegaj¹c¹ rdzewieniu ³o¿ysk.

Wymywanie wod¹ (D1264) przy 79 C (175 F)

3,9

Bomba stabilnoœci wzglêdem utleniania (D942) spadek ciœnienia po 500 h

8

o

o

Trwa³oœæ ³o¿yska ko³a (D3527) 150 C (302 F), godzin do awarii/gramów wycieku

0,40

Badanie w³aœciwoœci smarnych w aparacie
czterokulowym (D2596) LWI, kgobci¹¿enie zespawane, kg

40
250

Obci¹¿enie Timken OK (D2509), funty

40
o

580

Wyciek z ³o¿yska ko³a, gramy (D1263) Modyfikowane przy 163oC (325oF)

1,5

POJ.

ILOŒÆ w OP.

30 (3 x 10)

KOMPLEKS LITOWY
Smar pó³bia³y

Wygl¹d

2

Klasa NLGI
o

Penetracja @ 25 C (77 F) (D217), mm/10

o

Trwa³oœæ smarowania (D3336) przy 149 C (300 F),
³o¿ysko nr 204, 10000 obr./min, godzin do awarii

400 g

TYPOWE WARTOŒCI

250/1,9

Badanie zu¿ycia w aparacie czterokulowym (D2266),
mm/rysê, 40 kg, 1200 obr/min, 75oC 1h

909

265-295

Po ugniataniu, 10,000x, zmiana z 60x

15

Po ugniataniu, 100, 000x, zmiana z 60x

30

Bia³y Smar w spray'u
White Grease
Wysokiej klasy smar penetruj¹cy w spray'u. Posiada du¿¹
wytrzyma³oœæ mechaniczn¹, jest odporny na dzia³anie
wody i soli co sprawia ¿e jest idealny jako smar
³o¿yskowy. Stanowi doskona³¹ izolacjê antykorozyjn¹.
Posiada szerokie zastosowanie. Mo¿e pracowaæ
w temperaturach od -40oC do + 160oC.

263+ do 300oC

o

Temperatura kroplenia (D566), C
Oddzielanie oleju (D1742) 24 h @ (175oF)
o

1,1,1

Ocena testu rdzewienia (D1743)

NR KAT.

o

3,1

o

o

3.1

Wymywanie wod¹ (D1264) @79 C (175 F)

3.9

Stabilnoœæ utleniania (D942) psi kropla @500h

8.5

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

Wyniki testu na korozjê (D1743)

1,1,1

914

450 g

12

10
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Uszczelniacz silikonowy
- czarny

Uszczelniacz silikonowy
- bezbarwny

GASKET BLACK

GASKET CLEAR

S³u¿y do wykonywania uszczelnieñ.
W ci¹gu kilku minut mo¿na uzyskaæ
uszczelnienie dowolnego kszta³tu
i wielkoœci. Uszczelnienia wykonane
przy u¿yciu tego preparatu
z powodzeniem zastêpuj¹
uszczelnienia wykonane dotychczas
z korka, filcu, gumy. Mo¿e byæ
stosowany do uszczelniania pokryw
zaworów, ³añcuchów rozrz¹du,
termostatów, mis olejowych,
sprê¿arek itp. Jest odporny na
dzia³anie zwi¹zków chemicznych
wystêpuj¹cych w silniku
samochodowym (olej, benzyna).
Nie zaleca siê stosowania do
uszczelniania g³owic i rur
wydechowych w temperaturach
pracy powy¿ej 260oC oraz
w przypadku gdy uszczelnienie
bêdzie przez ca³y czas zanurzone
w benzynie. Gwarantowany zakres
pracy w temperaturze od -57oC do
+260oC.

S³u¿y do wykonywania uszczelnieñ.
W ci¹gu kilku minut mo¿na uzyskaæ
uszczelnienie dowolnego kszta³tu
i wielkoœci. Uszczelnienia wykonane
przy u¿yciu tego preparatu
z powodzeniem zastêpuj¹
uszczelnienia wykonane dotychczas
z korka, filcu, gumy. Mo¿e byæ
stosowany do uszczelniania pokryw
zaworów, ³añcuchów rozrz¹du,
termostatów, mis olejowych,
sprê¿arek itp. Jest odporny na
dzia³anie zwi¹zków chemicznych
wystêpuj¹cych w silniku
samochodowym (olej, benzyna).
Nie zaleca siê stosowania do
uszczelniania g³owic i rur
wydechowych w temperaturach
pracy powy¿ej 260oC oraz
w przypadku gdy uszczelnienie
bêdzie przez ca³y czas zanurzone
w benzynie. Gwarantowany zakres
pracy w temperaturze od -57oC
do +260oC.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

470
471

12

12

300 ml

12

474
477

85 g
300 ml

12

ILOŒÆ w OP.

472

300 ml

12

S³u¿y do wykonywania uszczelnieñ.
W ci¹gu kilku minut mo¿na uzyskaæ
uszczelnienie dowolnego kszta³tu
i wielkoœci. Uszczelnienia wykonane
przy u¿yciu tego preparatu
z powodzeniem zastêpuj¹
uszczelnienia wykonane dotychczas
z korka, filcu, gumy. Mo¿e byæ
stosowany do uszczelniania pokryw
zaworów, ³añcuchów rozrz¹du,
termostatów, mis olejowych,
sprê¿arek itp. Jest odporny na
dzia³anie zwi¹zków chemicznych
wystêpuj¹cych w silniku
samochodowym (olej, benzyna).
Nie zaleca siê stosowania do
uszczelniania g³owic i rur
wydechowych w temperaturach
pracy powy¿ej 260oC oraz
w przypadku gdy uszczelnienie
bêdzie przez ca³y czas zanurzone
w benzynie. Gwarantowany zakres
pracy w temperaturze od -57oC do
+260oC.

S³u¿y do wykonywania uszczelnieñ.
W ci¹gu kilku minut mo¿na uzyskaæ
uszczelnienie dowolnego kszta³tu
i wielkoœci. Uszczelnienia wykonane
przy u¿yciu tego preparat
z powodzeniem zastêpuj¹
uszczelnienia wykonane dotychczas
z korka, filcu, gumy. Mo¿e byæ
stosowany do uszczelniania pokryw
zaworów, ³añcuchów rozrz¹du,
termostatów, mis olejowych,
sprê¿arek itp. Jest odporny na
dzia³anie zwi¹zków chemicznych
wystêpuj¹cych w silniku
samochodowym (olej, benzyna).
Nie zaleca siê stosowania do
uszczelniania g³owic i rur
wydechowych w temperaturach
pracy powy¿ej +315oC oraz
w przypadku gdy uszczelnienie
bêdzie przez ca³y czas zanurzone
w benzynie. Gwarantowany zakres
pracy w temperaturze od -57oC do
+315oC.

85 g

POJ.

GASKET BLUE

HI-TEMP RED

NR KAT.

NR KAT.

Uszczelniacz silikonowy
- niebieski

Wysokotemperaturowy
uszczelniacz silikonowy
- czerwony

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

478

300 ml

12

Szybkoschn¹cy elastomerowy uszczelniacz silikonowy
QUIK GASKET
Szybko dzia³aj¹cy silikon elastomerowy o du¿ej gêstoœci, opracowany przede wszystkim w celu tworzenia nieprzeciekaj¹cych, bezpiecznych
dla czujników uszczelek. Spe³nia warunki techniczne OEM. Jest odporny na dzia³anie oleju p³ynów przek³adniowych, wody i œrodków
zapobiegaj¹cych zamarzaniu. Wytrzymuje cykliczne dzia³ania wysokich i niskich temperatur w zakresie od -57oC do +260oC. Z powodzeniem
zastêpuje uszczelki wykonane z innych materia³ów. Nie zaleca siê stosowania do uszczelniania
NR KAT.
POJ.
ILOŒÆ w OP.
g³owic i rur wydechowych w temperaturach pracy powy¿ej 260oC oraz w przypadku gdy
6
150
ml
479
uszczelnienie bêdzie przez ca³y czas zanurzone w benzynie.

480

300 ml

6
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Uszczelniacz do gwintów
niebieski usuwalny
KLEEN-LOC REMOVEABLE BLUE
THREADLOCKER
Szybko zastygaj¹cy, usuwalny
uszczelniacz do gwintów.
Zapobiega korozji. Uszczelnia z³¹czna
do 1”

Uszczelniacz do gwintów
czerwony trwa³y
KLEEN-LOC PERMANENT RED
THREADLOCKER
Trwaly uszczelniacz do gwintów. Szybko
zastyga, zapobiega korozji.
Uszczelnia z³¹cza do 1".

Cement do t³umików
MUFFLER CEMENT

Œrodek zobojêtniaj¹cy
do akumulatorów
BATTERY KLEEN
Kompozycja substancji neutralizuj¹cej
i œrodków czyszcz¹cych opracowana specjalnie dla
potrzeb eksploatacji akumulatorów. Zobojêtnia
rozpryski kwasu siarkowego na skórze, ubraniu,
obudowie akumulatora. Skutecznie usuwa brud,
zapobiega samoistnemu roz³adowaniu akumulatora,
przed³u¿a jego ¿ywotnoœæ. £atwy w u¿yciu,
w porêcznym opakowaniu aerozolowym.

Cement do t³umików, znany równie¿ jako pasta
t³umikowa. Z ³atwoœci¹ przylega do metalowych
czêœci t³umika, wype³niaj¹c ubytki. Poddany dzia³aniu
wysokiej temperatury hartuje siê, nabieraj¹c
w³aœciwoœci metalu. Po stwardnieniu nie kruszy siê,
nie wypada z reperowanego miejsca, nie powoduje
pêkniêæ z powodu wibracji. Testowany do temp.
+816oC.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

445

210 g

12

450

170 g

12

NIEBIESKI
NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

202
204

10 ml

12

50 ml

6

?

CZERWONY
NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

206
208

10 ml

12

50 ml

6

Aerozolowy œrodek uszczelniaj¹cy
KLEEN GASKET
Preparat ten pozwala na szybki i ³atwy monta¿ nawet
najciê¿szych uszczelek i podk³adek.
Zawiera œrodek adhezyjny, który przytrzymuje na
miejscu nawet najciê¿sze uszczelki i podk³adki w trakcie
ich montowania, pozwalaj¹c jednak ³atwo je poruszaæ
podczas montowania. Wytrzymuje temperatury od
-53oC do 260oC, dzia³a jako œrodek uszczelniaj¹cy,
zapobiegaj¹cy przeciekom, wype³nia nierównoœci na
powierzchni metalu. Jest odporny na dzia³anie wody,
py³u przek³adniowego, oleju, p³ynu zapobiegaj¹cemu
zamarzaniu.

12

Preparat smaruj¹cy
do pasków napêdowych
DRIVER BELT KLEEN
Zapobiega œlizganiu i piszczeniu pasków
napêdowych. Idealny do pasków napêdowych
w wentylatorach, alternatorach, wspomagania
uk³adu kierowniczego, klimatyzacji itp.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

465

210 g

12

762

450 g

12
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Preparat do czyszczenia
styków elektrycznych
i hamulców
BRAKE AND ELECTRICAL
CONTACT KLEEN
Antykorozyjny, niepalny i nie przewodz¹cy pr¹du
p³yn w aerozolu przeznaczony do czyszczenia
urz¹dzeñ elektrycznych, w tym alternatorów,
pr¹dnic, rozdzielaczy, prze³¹czników, przekaŸników
i regulatorów, jak równie¿ ma³ych napêdów
elektrycznych. Szybko usuwa p³yn hamulcowy, olej,
smar i kurz hamulcowy z tarczy i bêbnów
hamulcowych. Nadaje siê te¿ do czêœci hamulców
pneumatycznych.
NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

325
326
327

672 g

12

4l

4

20 l

1

Plastik w spray'u
zabezpieczaj¹cy
instalacjê elektryczn¹
IGNITION KLEEN
Izolator w spray'u, zapobiegaj¹cy zwarciom
w samochodowych instalacjach
elektrycznych. Tworzy bezbarwn¹, mocn¹
i elastyczn¹ pow³okê, chroni¹c¹ przed
wilgoci¹, korozj¹ i brudem. Dok³adnie
wype³nia ma³e pêkniêcia i za³amania
w warstwie izoluj¹cej, nie dopuszczaj¹c do
zawilgotnienia przewodów elektrycznych,
eliminuj¹c przebicia i k³opoty z rozruchem
silnika. Doskonale chroni przed korozj¹ styki
akumulatorów i elementy chromowane.
£atwy w u¿yciu. Idealny dla off road-ów.
NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

670

210 g

12

NIEPALNY

Preparat do czyszczenia
klimatyzacji
KLEEN-AIR
Preparat jest gotowym i ³atwym
w u¿yciu œrodkiem do odœwie¿ania
i oczyszczania klimatyzacji
samochodowej, uk³adów
wentylacyjnych oraz nawiewów.
Oparty jest na komponentach
o dzia³aniu przeciwbakteryjnym
usuwa bakterie Legionella
neumophila. Preparat eliminuje
równie¿ nieprzyjemny zapach na
d³ugi czas. Nie zawiera kwaœnych
dodatków. Œrodek jest bezpieczny
dla takich materia³ów jak: tworzywa
sztuczne, metale, pow³oki
lakierowane. Œrodek odpowiedni jest
do zastosowania we wszystkich
typach samochodów oraz w biurach
i domu do wszelkiego rodzaju
kana³ów wentylacyjnych
i klimatyzacji. Jest bardzo wydajny.

Honey-Goo Smar
do gumy
HONEY GOO HOLISTIC
RUBBER CARE
Smar do uszczelek Honey – Goo to
profesjonalny œrodek do konserwacji
gumowych elementów w samochodzie.
Doskonale smaruje i konserwuje gumowe
elementy w drzwiach, pokrywach
baga¿ników i szyberdachach. Zapobiega
sklejaniu siê uszczelek, a w okresie zimowym
ich przymarzaniu. Redukuje ha³as.
Zabezpiecza przed korozj¹ i przedwczesnym
starzeniem. Biodegradalny.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

289

300 ml

12

809

185 g

12
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P³yn do czyszczenia gaŸnika
CHOKE & CARB KLEEN
Preparat zawiera wyselekcjonowane silnie dzia³aj¹ce organiczne sk³adniki, których
du¿a lepkoœæ i zdolnoœæ rozpuszczania umo¿liwia natychmiastowe oczyszczenie
i usuniêcie brudu. Przeznaczony jest przede wszystkim do czyszczenia wnêtrza
gaŸnika, kana³ów kolektora ss¹cego, zaworów oraz oprzyrz¹dowania gaŸnika. Czysty
system zasilania silnika to równa praca, brak problemów z uruchamianiem, wiêksza
ekonomika i dynamika. Opakowanie wyposa¿one jest w rurkê umo¿liwiaj¹c¹
dotarcie do najtrudniej dostêpnych miejsc.
NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

820

404 g

12

Zestaw pomocniczy do produktu 839
FUEL SYSTEM KIT

14

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

840

zestaw

1

Œrodek czyszcz¹cy uk³ad
paliwowy
FUEL SYSTEM KLEEN

Œrodek czyszcz¹cy do uk³adu
zasysania powietrza
AIR INTAKE KLEEN

Œrodek o silnym dzia³aniu. S³u¿y do
wyp³ukiwania osadów, gromadz¹cych siê na
koñcówkach wtryskiwaczy a bêd¹cych
przyczyn¹ k³opotów z uruchomieniem,
nierównomiern¹ prac¹ i gaœniêciem silnika
na wolnych obrotach. Skutecznie czyœci
wtryskiwacze, zawory ss¹ce i komorê
spalania. Zmniejsza zu¿ycie paliwa.
Bezpieczny dla uk³adów z katalizatorem
spalin.

Preparat do bezpiecznego i efektywnego
usuwania zanieczyszczeñ osadzaj¹cych siê
w uk³adzie zasysania powietrza silników
spalinowych. Czyœci, smaruje oraz zapobiega
korozji przepustnicy, korpusu przepustnicy
oraz dyszy wolnych obrotów. Œrodek
bezpieczny dla aluminium i tworzyw
sztucznych. Mo¿na stosowaæ w uk³adach
z katalizatorem spalin.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

839

340 g

12

837

418 g

12

Smar poœlizgowy
do monta¿u opon
RIM SLIP TIRE MOUNTING LUBE
Smar do monta¿u i demonta¿u opon. Skraca
czas monta¿u, zapobiega uszkodzeniom
krawêdzi obrêczy i ³o¿yska opony. Spaja silnie
obrêcz i oponê, eliminuj¹c tym samym
nieszczelnoœci, przed³u¿aj¹c trwa³oœæ opony
i zwiêkszaj¹c bezpieczeñstwo pasa¿erów.
NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

571
572

4l

4

20 l

1

Smar poœlizgowy do
monta¿u opon
BLACK TIRE MOUNT
5TH WHEEL GREASE

Œrodek do awaryjnego
pompowania
i uszczelniania opon
ROADSIDE ASSISTANCE
EMERGENCY TIRE SEAL
W przypadku awarii umo¿liwia zaklejenie
i napompowanie opony bez koniecznoœci
zdejmowania ko³a. Uszczelnia przebicia
do 0,5 cm wielkoœci w przypadku opony
bezdêtkowej. Odpowiedni do opon
pó³ciê¿arówek, samochodów osobowych
i motocykli. Nie stosowaæ w przypadku
odklejenia siê opony od obrêczy ko³a,
uszkodzeñ œcian bocznych opony
i uszkodzeñ zaworów.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

566

510 g

12

Stworzony specjalnie do opon i obrêczy.
Nie ma nic ³atwiejszego ni¿ monta¿
i demonta¿ opon przy u¿yciu tego
œrodka. Skraca czas monta¿u, zapobiega
uszkodzeniom krawêdzi obrêczy
i ³o¿yska opony. Spaja silnie obrêcz
i oponê, eliminuj¹c tym samym
nieszczelnoœci, przed³u¿aj¹c trwa³oœæ
opony i zwiêkszaj¹c bezpieczeñstwo
pasa¿erów.
NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

574
575

3.64 kg

1

11.36 kg

1

Œrodek poœlizgowy do
monta¿u opon
- Z³ota pasta
GOLD PASTE TIRE
MOUNT/DEMOUNT
Stworzony specjalnie do opon i obrêczy. Nie
ma nic ³atwiejszego ni¿ monta¿ i demonta¿
opon przy u¿yciu tego œrodka. Skraca czas
monta¿u, zapobiega uszkodzeniom krawêdzi
obrêczy i ³o¿yska opony. Spaja silnie obrêcz
i oponê, eliminuj¹c tym samym
nieszczelnoœci, przed³u¿aj¹c trwa³oœæ opony
i zwiêkszaj¹c bezpieczeñstwo pasa¿erów.
NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

577

11.36 kg

1
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P³yn do czyszczenia
dieslowskiego uk³adu
wtryskowego
DIESEL INJECTOR KLEEN
Wielofunkcyjny dodatek
uszlachetniaj¹cy do oleju
napêdowego
DIESEL FUEL CONDITIONER

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

991
992
993
994
995
998

150 ml

40

500 ml

24

1l

12

4l

4

20 l

1

205 l

1

Preparat stabilizuj¹cy i uszlachetniaj¹cy olej
napêdowy. Skutecznie oczyszcza uk³ad paliwowy,
g³ównie wtryskiwacze. Podnosi dynamikê silnika,
zmniejsza zu¿ycie paliwa i stopieñ zadymienia
spalin. Absorbuje wodê z paliwa, zapobiegaj¹c
m.in. korozji zbiornika paliwa i tworzeniu siê
korków lodowych w przewodach paliwowych.
Produkt do stosowania przez ca³y rok. £atwy w
u¿yciu.

Dodatek do oleju napêdowego,
przeznaczony do szybkiego
i skutecznego czyszczenia ca³ego
uk³adu paliwowego, szczególnie
wtryskiwaczy. Usuwa osady
i nagary z koñcówek wtryskiwaczy,
poprawia przep³yw paliwa, powoduj¹c lepsz¹
i bardziej efektywn¹ pracê silnika. Smaruje
i zabezpiecza przed korozj¹ urz¹dzenia wtryskowe
i pompê. Stabilizuje paliwo podczas przechowywania.
Nie zawiera alkoholu metylowego, który móg³by
niszczyæ czêœci uk³adu wtryskowego. Zastosowanie
tego preparatu zdecydowanie zmniejsza zu¿ycie
paliwa (do12%) oraz zapobiega kosztownym
napraw¹ uk³adu wtryskowego.
NR KAT.

795
796

Wielofunkcyjny dodatek
uszlachetniaj¹cy benzynê

16

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

409
412

150 ml

40

500 ml

24
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ILOŒÆ w OP.

12

1l

12

P³yn do czyszczenia
benzynowego
uk³adu
wtryskowego

GAS LINE ANTI-FREEZE SUPREME
Zapewnia prawid³ow¹ pracê silników benzynowych,
stabilizuje paliwo, skutecznie oczyszcza uk³ad
paliwowy z nagarów i osadów. Poch³ania wodê
z benzyny, zabezpieczaj¹c uk³ad przed korozj¹ oraz
tworzeniem siê korków powietrznych w lecie,
a w zimie przed zamarzaniem do temperatury -45oC.
Regularne stosowanie preparatu gwarantuje
utrzymanie uk³adu paliwowego w czystoœci, co
w efekcie daje ca³kowite spalanie benzyny,
zapewniaj¹ce poprawê dynamiki silnika,
zmniejszenie zu¿ycia paliwa, obni¿enie emisji
toksycznych zwi¹zków w spalinach, przed³u¿enie
¿ywotnoœci aparatury paliwowej i silnika. Zalecany do
silników z wtryskiem paliwa. Bezpieczny dla uk³adów
z katalizatorem spalin.

POJ.

395 ml

INJECTOR KLEEN
Dodatek do benzyny
przeznaczony do oczyszczania
wtryskowego uk³adu
paliwowego. Usuwa osady
i nagary z wtryskiwaczy,
poprawia przep³yw i spalanie
paliwa. Podnosi wydajnoœæ silnika. Smaruje
i zabezpiecza przed korozj¹ uk³ad paliwowy.
Stabilizuje paliwo podczas przechowywania.
Zastosowanie preparatu zmniejsza zu¿ycie paliwa
i zapobiega kosztownym naprawom uk³adu
wtryskowego.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

695

395 ml

12

Smar do silników Diesla
DIESEL LUBRICANT
Bezalkoholowy smar do silników
Diesla zasilanych paliwem o niskiej
zawartoœci siarki. Zapewnia silnikom
odpowiedni¹ smarownoœæ
i ochronê przed przedwczesnym
zu¿yciem. Obni¿a temperaturê
p³ynnoœci oleju napêdowego. Czyœci
uk³ad paliwowy, obni¿a zadymienie spalin. Podnosi moc silnika.
Absorbuje wodê z paliwa zapobiegaj¹c w efekcie korozji uk³adu
paliwowego. Wydajny 1 opakowanie 1,92 l wystarcza na 3 000 l oleju
napêdowego. Do stosowania przez ca³y rok.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

952
953

195 ml

18

1.92 ml

4

Œrodek do oleju
napêdowego o niskiej
zawartoœci siarki
DIESEL FUEL CONDITIONER
LOW SULPHUR
Opracowany specjalnie, by zniwelowaæ skutki stosowania oleju napêdowego
o niskiej zawartoœci siarki. Utrzymuje wtryskiwacze w czystoœci, zapobiega
gaœniêciu silnika na biegu ja³owym. Redukuje i utrzymuje na niskim poziome
emisjê toksycznych zwi¹zków w spalinach. Absorbuje wodê z paliwa,
zapobiegaj¹c m.in. korozji zbiornika paliwa i tworzeniu siê korków lodowych
w przewodach paliwowych. Usuwa osady pokostowe i nagarowe. Regeneruje
uszczelki, poprawia dzia³anie wtryskiwaczy, przed³u¿a ¿ywotnoœæ silnika i filtru
paliwa. Do stosowania przez ca³y rok. £atwy w u¿yciu.
NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

963
964
965

1l

12

4l

4

20 l

1

P³yn do czyszczenia gaŸnika
KLEEN-CARB

Dodatek do benzyny
GAS TREATMENT

Dodatek do benzyny szybko i skutecznie oczyszczaj¹cy
gaŸnikowy uk³ad paliwowy. Usuwa osady i nagar, poprawia
przep³yw oraz spalanie paliwa. Podnosi wydajnoœæ silnika.
Minimalizuje osadzanie siê nagarów w silniku, smaruje
i zabezpiecza uk³ad paliwowy przed korozj¹. Stabilizuje
paliwo podczas przechowywania. Bezpieczny dla uk³adów
z katalizatorem spalin. Zastosowanie tego preparatu
zmniejsza zu¿ycie paliwa.

Pomaga utrzymaæ w czystoœci komorê silnika i dziêki temu
zwiêksza jego przebieg. Smaruje górn¹ czêœæ cylindra.
Zapobiega tworzeniu siê w silniku osadu i hamuje korozjê.
Odpowiedni do silników z wtryskiem paliwa, poniewa¿ nie
zawiera alkoholu. Mo¿e byæ równie¿ dodawany do benzyny
bezo³owiowej.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

675

395 ml

12

815

395 ml

12

Dodatek zwiêkszaj¹cy
liczbê oktanow¹
benzyny
NITRO-KLEEN

Stabilizator paliwa
FUEL STABILIZER

Pozwala na stosowanie benzyny bezo³owiowej
w silnikach starego typu, przystosowanych do spalania
paliwa zawieraj¹cego czteroetylek o³owiu. Podnosi
liczbê oktanow¹ paliwa w zale¿noœci od potrzeb.
Oczyszcza uk³ad paliwowy, zmniejsza zu¿ycie paliwa,
poprawia dynamikê silnika. Zapobiega niszczeniu
gniazd zaworowych, nie dopuszcza do spadku mocy
silnika, obni¿enia stopnia sprê¿ania i spalania
stukowego podczas stosowania paliwa bezo³owiowego.
Zalecany do silników sportowych i pracuj¹cych pod
du¿ym obci¹¿eniem.

Utrzymuje paliwo w stanie œwie¿oœci podczas d³ugiego
przechowywania, u³atwiaj¹c w efekcie rozruch
w kolejnym sezonie. Odpowiedni do ka¿dego rodzaju
benzyny. Stosowany w samochodach osobowych,
ciê¿arówkach, ³odziach, motocyklach, traktorach
ogrodowych, skuterach œnie¿nych, maszynach
odœnie¿aj¹cych, kosiarkach do trawy, pi³ach
³añcuchowych, w silnikach 2- i 4-suwowych.
Absorbuje wodê z paliwa, zapobiegaj¹c korozji
uk³adu paliwowego latem, a zamarzaniu zim¹.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

697

395 ml

12

790

350 ml

12

Dodatek do oleju
silnikowego czyszcz¹cy
uk³ad rozrz¹du

P³yn do p³ukania silnika
od wewn¹trz
ENGINE FLUSH

KLEEN VALVES & LIFTERS

£atwy w u¿yciu p³yn do p³ukania silnika przed
wymian¹ oleju na nowy. W ci¹gu 5 minut poprawia
cyrkulacjê oleju, oczyszczaj¹c i udra¿niaj¹c zatkane
przekroje magistrali olejowej. Usuwa naloty i osady
z zaworów, uk³adu rozrz¹du, skrzyni korbowej.

Dodany do kartera szybko rozpuszcza pokost olejowy
powoduj¹cy czêsto zanieczyszczenia zaworów
i popychaczy, co prowadzi do nierównomiernej pracy,
utraty mocy i trudnoœci z uruchamianiem silnika.
Przeznaczony zarówno do silników benzynowych
jak i dieslowskich.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

637

350 ml

12

700

325 ml

12

Syntetyczny dodatek do
oleju silnikowego - koncentrat
OIL TREATMENT
Skoncentrowany, syntetyczny dodatek do oleju silnikowego. Doskonale
miesza siê z olejami syntetycznymi i mineralnymi, tworz¹c p³ynn¹
uszczelkê, uzupe³niaj¹c¹ ubytki materia³u na g³adzi cylindra
i panewkach. Poprawia stopieñ sprê¿ania, ciœnienie oleju, zapobiega
dymieniu, redukuje toksycznoœæ spalin. Zabezpiecza silnik przed korozj¹,
poprawia jego ogóln¹ sprawnoœæ, przed³u¿a ¿ywotnoœæ mechanizmów.
Zalecany do silników benzynowych i wysokoprê¿nych.

18

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

705

450 ml

12

Uszczelniaj¹cy dodatek
do oleju silnikowego
ENGINE SEAL

Dodatek do oleju
silnikowego
OIL MAX

Likwiduje niewielkie wycieki oleju. Odnawia
gumowe uszczelki, podk³adki i pierœcienie
samouszczelniaj¹ce, usuwaj¹c z nich osad
powierzchniowy i sprawiaj¹c, ¿e odzyskuj¹ swój
pierwotny kszta³t, uszczelniaj¹c na powrót silnik.
Odpowiedni do silników benzynowych
i wysokoprê¿nych. Mo¿e byæ mieszany ze wszystkimi
olejami silnikowymi, mineralnymi i syntetycznymi.
Aby zapobiec wyciekom nale¿y stosowaæ preparat
cztery razy do roku przy wymianie oleju.

Preparat o unikalnej formule, skutecznie
zmniejszaj¹cy tarcie wewn¹trz silnika. Przeciwdzia³a
odk³adaniu siê osadów na wa³kach rozrz¹du,
popychaczach, zaworach i innych wewnêtrznych
czêœciach silnika. Chroni przed nadmiernym zu¿yciem
silnika, powodowanym nieskutecznym
uruchamianiem zimnego (suchego) silnika.
Odpowiedni dla silników benzynowych
i dieslowskich. £atwy w u¿yciu, wystarczy wlaæ
preparat do skrzyni korbowej.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

702

350 ml

12

704

350 ml

12
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Mineralny olej do silników
dwusuwowych
KF MAX INJECTOR

OIL

Mineralny olej do silników dwusuwowych
odpowiedni zarówno do wtrysku oleju jak
i przygotowania mieszanki z paliwem
w proporcji 1:50. Posiada niskopopio³ow¹
formu³ê która daje lepsz¹ ochronê
silnikowi, zapewnia czystoœæ i dobre
smarowanie, oraz ochronê podczas
wczesnego zap³onu. Mo¿e byæ stosowany
do temperatury -40oC. Spe³nia normy API
TC i NMMA TC-W3.

Olej do silników
dwusuwowych

Syntetyczny olej
przeznaczony do silników
dwusuwowych
KF MAX SYNTHETIC INJECTOR

2 CYCLE OIL
OIL

Przeznaczony jest do wiêkszoœci urz¹dzeñ
napêdzanych silnikami dwusuwowymi np.
motorów, ³odzi , kosiarek, pi³
³añcuchowych, kos spalinowych.
Niskopopio³owa formu³a zapewnia
czystoœæ i dobre smarowanie silnika, oraz
ochronê podczas wczesnego zap³onu.

Syntetyczny olej przeznaczony do
nowoczesnych silników dwusuwowych
charakteryzuj¹cych siê wysokimi obrotami.
Odpowiedni zarówno do wtrysku oleju jak
i przygotowania mieszanki z paliwem
w proporcji 1:50. Posiada niskopopio³ow¹
formu³ê która daje lepsz¹ ochronê
silnikowi, zapewnia czystoœæ i dobre
smarowanie nawet w temperaturze -40oC.
Spe³nia normy API TC i NMMA TC-W3.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

505

1l

12

506

1l

12

501
504

250 ml

24

500 ml

12

NR KAT.
ISO
32

Olej hydrauliczny
HYDRAULIC JACK OIL

Olej hydrauliczny
HYDRAULIC OIL

Wysokiej jakoœci olej parafinowy,
przeznaczony do d³ugiej,
bezusterkowej pracy
w wyci¹garkach samochodowych,
podnoœnikach, œmieciarkach
i amortyzatorach. Ochrania
uszczelnienia skórzane
i z syntetycznej gumy. Powstrzymuje
rdzewienie i utlenianie w uk³adach
hydraulicznych.

Olej przeznaczony do pracy
w wysokich temperaturach przy
ekstremalnych ciœnieniach. Zawiera
œrodki smaruj¹ce oraz
zapobiegaj¹ce pienieniu siê. Chroni
uk³ad hydrauliczny przed korozj¹.
Zmniejsza zu¿ywanie siê
wspó³pracuj¹cych ze sob¹
elementów metalowych Spe³nia
normy ISO. Wy³¹cznie do
zastosowañ przemys³owych.

ISO
68

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

924
925

1l

12

4l

4

ISO
100W

20 l
205 l
20 l

1
1
1

LETNI

919
931
932

ISO
22

ILOŒÆ
w OP.

ZIOMOWY

918
929
930

ISO
46

POJ.

921
933
934

20 l
20 l
205 l
20 l
20 l
205 l

920
935
936

205 l

937

20 l

20 l
20 l

1
1
1
1
1
1

Olej THD
TDH OIL
Super uniwersalny olej traktorowy.
Zawiera wysokiej jakoœci sk³adniki
i mo¿e byæ stosowany
w hydraulicznych mokrych uk³adach
hamulcowych szerokiej gamy
traktorów. Zapewnia ochronê przed
ekstremalnymi ciœnieniami
w sprzêg³ach, chroni przed zu¿yciem
ruchomych czêœci, hamuje korozjê,
chroni przed rdzewieniem i zmniejsza
brzêczenie mokrych hamulców.

1
1
1
1

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

941

20 l

1
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Œrodek czyszcz¹cy do benzynowego uk³adu
paliwowego TKO 2000
TKO 2000 FUEL SYSTEM TUNE UP
Koncentrat usuwaj¹cy osady z wtryskiwacza paliwa, zaworu ss¹cego i komory spalania.
W przypadku starych pojazdów, ju¿ po jednokrotnym zastosowaniu, zwiêksza wydajnoœæ silnika
spalinowego. Stabilizuje pracê silnika na biegu ja³owym, obni¿a zu¿ycie paliwa, poprawia
dynamikê, eliminuje spalanie stukowe. Smaruje i chroni przed korozj¹ uk³ad wtryskowy. Obni¿a
poziom emisji tlenku wêgla, tlenków azotu i wêglowodorów. Poniewa¿ nie zawiera metanolu,
zapobiega powstawaniu nad¿erek wewn¹trz wtryskiwaczy. Bezpieczny dla uk³adów
z katalizatorem spalin.

Œrodek zmniejszaj¹cy tarcie w silniku
TKO FRICTION SHIELD
Zmniejsza tarcie, kwasowoœæ oleju i zu¿ywanie siê
wspó³pracuj¹cych ze sob¹ elementów metalowych
w silnikach benzynowych oraz dieslowskich. Poprawia lepkoœæ
oleju. Przylega do wewnêtrznych metalowych czêœci d³u¿ej ni¿
konwencjonalny olej silnikowy, minimalizuj¹c utratê
smarowania. U³atwia rozruch silnika. Preparat mo¿na
stosowaæ ze wszystkimi mineralnymi i syntetycznymi olejami
silnikowymi, nie dokonuj¹c wymiany oleju znajduj¹cego siê
w silniku. £atwy w u¿yciu.

20

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

835

475 ml

6

Œrodek czyszcz¹cy do Dieslowskiego
uk³adu paliwowego TKO Diesel
TKO DIESEL
Preparat przeznaczony do szybkiego i skutecznego czyszczenia
ca³ego uk³adu paliwowego w samochodach z silnikami
wysokoprê¿nymi. Usuwa osady i nagary z wtryskiwaczy
paliwa, czyœci komory spalania. W przypadku starych
pojazdów, ju¿ po jednokrotnym zastosowaniu, zwiêksza
wydajnoœæ silnika. Stabilizuje pracê silnika na biegu ja³owym,
obni¿a zu¿ycie paliwa, poprawia dynamikê. Smaruje i chroni
przed korozj¹ uk³ad wtryskowy.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

777

475 ml

6

888
889

475 ml

6

1l

6
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TKO Œrodek do uk³adu
kierowniczego ze
wspomaganiem

Zestaw preparatów
do uk³adu
transmisyjnego TKO

TKO POWER STEERING FLUSH

TKO TRANSMISSION KIT

Czyœci elektryczny uk³ad kierowniczy i jego
wewnêtrzne komponenty. Redukuje ha³as
i poszerza ekstremaln¹ temperaturê osi¹gów.
U³atwia pracê uk³adu. TKO stanowi
bezpieczne i skuteczne narzêdzie w rêkach
profesjonalnych mechaników.

Usuwa z uk³adu transmisyjnego substancje
pochodzenia ¿ywicznego, pozosta³oœci po
lakierze, osady neutralne chemicznie,
pielêgnuje i regeneruje uszkodzone
uszczelnienia, ma te¿ znakomite w³asnoœci
antyutleniaj¹ce. Przy ca³kowitej z³o¿onoœci
budowy uk³adów przek³adniowych, zestaw
TKO stanowi bezpieczne i skuteczne narzêdzie
w rêkach profesjonalnych mechaników,
niezale¿nie od metody konserwacji uk³adu
przek³adniowego.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

688

2 x 350 ml

12

689

2 x 350 ml

12

nowoœæ

Olej do maszyn sprê¿arkowych
AIR TOOL OIL

KLEEN-STOR

Uniwersalny preparat przeznaczony do
konserwacji maszyn sprê¿arkowych. Usuwa
zanieczyszczenia, zapewniaj¹c lepszy rozruch
i przed³u¿aj¹c ¿ywotnoœæ maszyny. Zawiera
specjalne dodatki zapobiegaj¹ce korozji
i zapewniaj¹ce równomierne smarowanie.
NR KAT.

POJ.

4168
4169

4l

4

500 ml

24

Zestaw
do stabilizacji
paliwa
i konserwacji
okresowo
nieu¿ywanych
silników

ILOŒÆ w OP.

Odpowiedni do silników dwu
i czterosuwowych, samochodów, ³odzi, motorówek,
skuterów œnie¿nych itp.. Zapewnia ochronê
w trakcie ich przechowywania.

Olej konserwuj¹cy
do okresowo nieu¿ywanych silników
KLEEN-STOR
Olej konserwuj¹cy do okresowo nieu¿ywanych silników.
Zapewnia znakomit¹ ochronê silników w przypadku ich
okresowej lub d³u¿szej nieu¿ywalnoœci
i przechowywania. Odpowiedni do wszystkich silników
spalinowych, zarówno czterosuwowych jak
i dwusuwowych. Do samochodów osobowych,
ciê¿arowych, ³odzi, motocykli, maszyn ogrodowych,
pojazdów œnie¿nych, kosiarek, pi³ ³añcuchowych.
NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

789

340 g

12

NR KAT.

POJ.

791

9 x 1 zestaw

P³yn do p³ykania ch³odnicy Dodatek do uk³adu
ch³odzenia
10 MINUTE RAD FLUSH
COOLING SYSTEM
Œrodek przeznaczony do szybkiego
TREATMENT
usuwania cz¹stek rdzy, osadu

Uszczelniacz uk³adu
ch³odzenia
COOLING SYSTEM SEALER
& CONDITIONER

Preparat do
przep³ukiwania
ch³odnicy
RADIATOR FLUSH

wapiennego, kamienia kot³owego
oraz osadu olejowego z uk³adu
ch³odzenia silnika. Najczêstszym
powodem niedro¿noœci ch³odnic jest
osadzaj¹cy siê wapñ oraz drobiny
metalowe porywane przez kr¹¿¹cy
p³yn ch³odniczy. Efektem s¹
przegrzania silnika w lecie oraz
niedogrzania w zimie. Stosowanie
tego preparatu udra¿nia kana³y
uk³adu ch³odzenia, zwiêkszaj¹c jego
wydajnoœæ. Zalecany szczególnie do
starych silników. Mo¿e byæ stosowany
w kontakcie z aluminium.
1 opakowanie wystarcza na 10 l
p³ynu ch³odz¹cego.

P³ynny koncentrat przeznaczony do
szybkiego zmieszania z p³ynem
ch³odniczym (ciep³ym lub zimnym)
w celu natychmiastowego
zatrzymania wycieków z ch³odnicy
i uszczelniania po³¹czeñ g³owicy
z blokiem oraz przewodów
elastycznych. Nie zatyka przewodów
ani kana³ów. W kontakcie
z powietrzem preparat twardnieje
tworz¹c trwa³e uszczelnienie. U¿yty
przy pierwszych objawach
nieszczelnoœci zaoszczêdzi wiêkszych
wydatków i skomplikowanej
naprawy uk³adu ch³odzenia.

Preparat do przep³ukiwania
ch³odnicy. Usuwa kamieñ, smar oraz
osady brudu. Zawiera sk³adniki
zapobiegaj¹ce korozji, a pozostaj¹c
w ch³odnicy nie dopuszcza do
rozwoju korozji. Œrodek
antyutleniaj¹cy zapobiega
powstawaniu w¿erów korozyjnych.
Bezpieczny w kontakcie z aluminium.
Nie zawiera destylatu kwasowego
ani asfaltowego. Odpowiedni do
przep³ukiwania urz¹dzeñ z p³ynem
ch³odz¹cym. 1 opakowanie
wystarcza na 10 l p³ynu ch³odz¹cego.

Uaktywnia œrodki chroni¹ce przed
rdzewieniem w p³ynach
zapobiegaj¹cych zamarzaniu
i smaruje pompê wodn¹. Prosty
w u¿yciu, po prostu dodaje siê do
ch³odnicy. Produkt miesza siê
samoczynnie. Hamuje rdzewienie
i korozjê w uk³adzie ch³odniczym.
Kompatybilny z aluminium.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

708

450 ml

12

709

450 ml

12

711

250 ml

12

713

450 ml

12

Paski testowe
do p³ynu
ch³odniczego
COOL TRACK

NR KAT.

6500

22

POJ.

opakowanie
(50 pasków)

ILOŒÆ w OP.

12
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Uszczelniacz uk³adu ch³odzenia
RAD SEAL, RADIATOR STOP LEAK
Sproszkowany, metaliczny uszczelniacz przeznaczony do szybkiego
uszczelniania wycieków w ch³odnicach, blokach silników
i g³owicach. Zak³ada trwa³e i elastyczne spoiny. Zapobiega
odk³adaniu siê kamienia kot³owego, wycisza pracê pompy wodnej.
Uszczelnia po³¹czenia elastyczne. Nie ogranicza dro¿noœci uk³adu.
Mo¿e byæ stosowany z typowymi p³ynami ch³odz¹cymi oraz wod¹.
Skutecznoœæ preparatu nie zale¿y od pojemnoœci uk³adu ch³odzenia
lecz od wielkoœci nieszczelnoœci (1 opakowanie wystarcza na 4 – 20 l
p³ynu).
NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

714

21 g

48 (2 x 24)

P³yn do uk³adu wspomagania
- uszczelniacz
POWER STEERING FLUID & SEALER
P³yn stosowany zarówno do wype³niania ca³ego uk³adu
wspomagania, jak i uzupe³niania braków zastosowanego
wczeœniej p³ynu. Zawiera zwiêkszon¹ iloœæ dodatków
uszczelniaj¹cych i zapobiegaj¹cych wyciekom.
Zabezpiecza przed spienieniem siê p³ynu oraz przed³u¿a
¿ywotnoœæ uk³adu wspomagania. Jest mieszalny
z innymi p³ynami stosowanymi w uk³adach
wspomagania. Zachowuje swoje w³aœciwoœci nawet
w ekstremalnych temperaturach.
NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

684
685

350 ml

12

500 ml

12

P³yn do uk³adu wspomagania
przek³adni kierowniczej
POWER STEERING FLUID
Do ca³kowitego nape³niania lub uzupe³niania poziomu p³ynu w uk³adzie
wspomagania przek³adni kierowniczej. Utrzymuje elastycznoœæ uszczelek
i o-ringów, stosowany regularnie zmniejsza ich zu¿ycie. Nie pieni siê.
Zachowuje swoje w³aœciwoœci w ekstremalnych temperaturach. Zapobiega
korozji. Odpowiedni równie¿ do mechanizmów zêbatkowych. Nie zalecany
do stosowania w samochodach marki Honda.

Uszczelniacz przek³adni
automatycznej
AUTOMATIC TRANSMISSION
CONDITIONER
Preparat przeznaczony do bezpoœredniego
dodawania do przek³adni automatycznych.
Powstrzymuje wycieki p³ynu
przek³adniowego. Delikatnie zmywa
z gumowych uszczelek warstwê
powierzchniow¹, przywracaj¹c im pierwotn¹
elastycznoœæ. Zastêpuje wysuszone drobinki
gumy, wype³niaj¹c ca³kowicie ubytki
i uszczelniaj¹c przek³adniê. Zaleca siê
stosowaæ preparat profilaktycznie.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

583
585
586
587

350 ml

12

500 ml

12

1l

12

4l

4

P³yn do uk³adu kierowniczego ze
wspomaganiem do samochodów
marki Honda i Acura
POWER STEERING FLUID
FOR HONDA AND ACURA
P³yn do uk³adu kierowniczego ze wspomaganiem do
samochodów marki Honda i Acura zosta³ opracowany
w celu zapewnienia optymalnej wydajnoœci i ochrony
uk³adów kierowniczych w samochodach marki Honda
i Acura. Jego formu³a zabezpiecza uk³ady kierownicze ze
wspomaganiem przed nadmiernym zu¿yciem pompy,
korozj¹ oraz pienieniem siê, a jednoczeœnie zapewnia
p³ynn¹ i cich¹ pracê w ró¿nych temperaturach.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

690

350 ml

12

580

350 ml

12

| III P£YNY EKSPLOATACYJNE |

23

Stabilizator oleju
RED ROCKET OIL STABILIZER
Przed³u¿a ¿ywotnoœæ oleju, zmniejsza
zu¿ycie silnika, poprawia kompresjê
oleju, uszczelnia drobne wycieki
i redukuje szkodliw¹ emisjê gazów.
Mo¿na stosowaæ w silnikach, skrzyniach
biegów, dyferencjale. Mo¿na mieszaæ
z olejami mineralnymi i syntetycznymi.

Preparat do ca³kowitej naprawy
automatycznej skrzyni biegów
RED ROCKET TRANSMISSION FIX - ALL
Zatrzymuje wycieki ze skrzyni, wyd³u¿a
¿ywotnoœæ p³ynu transmisyjnego,
smaruje wewnêtrzne czêœci uk³adu
zmniejszaj¹c jego temperaturê pracy.
Idealny zarówno do zu¿ytych i starych
uk³adów jak równie¿ w profilaktyce do
nowych skrzyñ biegów.

24

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

900
901

1l

6

4l

4

Uniwersalny œrodek do
ca³kowitej naprawy uk³adu
wspomagania przek³adni
kierowniczej
RED ROCKET POWER STEERING
FIX - ALL
Zatrzymuje wycieki, eliminuje piski
i wyd³u¿a ¿ywotnoœæ p³ynu. Dziêki
swojej formule smaruje zu¿yte
elementy, zapobiega twardnieniu
i kruszeniu siê uszczelek. Nadaje siê
do uk³adów wspomagania wszystkich
samochodów.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

903

500 ml

6

905

350 ml

6
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P³yn hamulcowy DOT 3
BRAKE FLUID DOT 3
Przeznaczony do wszystkich systemów
samochodowych, w których nale¿y
u¿ywaæ p³ynów hamulcowych klasy DOT 3.
Mo¿e byæ stosowany do hamulców
bêbnowych, tarczowych, z systemem ABS,
w sprzêg³ach samochodowych. Spe³nia
normy CMVSS 116 i DMVSS 116. Zakres
temperatur pracy p³ynu wynosi od -40oC
do +246oC.

Super wytrzyma³y p³yn
hamulcowy DOT 4
SUPER HEAVY DUTY
BRAKE FLUID DOT 4
Przeznaczony do wszystkich systemów
samochodowych w których nale¿y u¿ywaæ
p³ynów hamulcowych klasy DOT 4, jak
równie¿ mo¿e byæ stosowany w systemach
hamulcowych DOT 3. Nadaje siê do
hamulców bêbnowych, tarczowych,
z systemem ABS, w sprzêg³ach
samochodowych. Spe³nia normy CMVSS
116 i DMVSS 116. Pracuje efektywnie
w temperaturach od -40oC do +246oC.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

525
527
528
529
530

350 ml

24

500 ml

24

1l

12

4l

4

20 l

1

Silikonowy p³yn
hamulcowy DOT 5
SILICONE BRAKE FLUID DOT 5

P³yn hamulcowy o wysokiej
odpornoœci na wilgoæ

P³yn DOT 5 jest zalecany do samochodów
pó³nocno amerykañskich, europejskich
i japoñskich, oraz lekkich ciê¿arówek.
Idealny do hydraulicznych systemów
hamulcowych w motorach, ciê¿kich
samochodach specjalnego przeznaczenia
i przyczep. Zapobiega korozji elementów
systemu hamulcowego. Zapewnia
efektywn¹ prace w temperaturach od
-60oC do +315oC.

Przewy¿sza specyfikacje DOT 3 i DOT 4.
Posiada wysok¹ odpornoœæ na wilgoæ.
Idealnie nadaje siê do samochodów marki:
Audi, BMW, Porsche, SAAB, Volkswagen,
Honda, Acura, Volvo, Jaguar i Mercedes
Benz. Spe³nia normy CMVSS 116.
Temperatura wrzenia: +267oC.

AMR BRAKE FLUID

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

532

350 ml

12

535

350 ml

6

537

500 ml

6

Samostart
KLEEN START

Œrodek u³atwiaj¹cy
rozruch silnika
ACE STARTING FLUID

Opatentowany eterowy œrodek do uruchamiania
silników benzynowych i dieslowskich. Zawiera
substancje u³atwiaj¹ce zap³on i smaruj¹ce górn¹ czêœæ
cylindrów, dziêki temu skutecznie zapobiega
nadmiernemu zu¿yciu silnika. Od 1955 r. sprawdza siê
w najtrudniejszych warunkach na ca³ym œwiecie.
Stosowany w samochodach osobowych, ciê¿arowych,
autobusach, maszynach budowlanych, leœnych,
rolniczych, ³odziach, samolotach, sprzêcie górniczym.
Idealny do uruchamiania silnika w niskich
temperaturach. Przed³u¿a ¿ywotnoœæ akumulatora.
Skuteczny w temp. do -51oC.

Œrodek u³atwiaj¹cy rozruch silników benzynowych i
dieslowskich w niskich temperaturach. Skuteczny
do - 53oC. Puszka z aerozolem pasuje do wszystkich
standardowych wsporników wtryskiwaczy. Preparat
powoduje b³yskawiczny rozruch silnika
benzynowego lub dieslowskiego. Przed³u¿a
¿ywotnoœæ rozrusznika i akumulatora. Zawiera
dodatek, smaruj¹cy górne czêœci cylindrów, aby
zminimalizowaæ zu¿ycie silnika przy nieudanych
rozruchach.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

730

211 g

24

735

211 g

12

Œrodek przeciwdzia³aj¹cy
¿elowaniu oleju napêdowego
DIESEL FUEL ANTIGEL
Przywraca smarowanie we wtryskiwaczach
i pompach paliwowych utracone na skutek
stosowania paliwa o niskiej zawartoœci siarki.
Obni¿a temperaturê wytr¹cania siê parafiny
z oleju napêdowego do -45oC. Obni¿a emisjê
szkodliwych gazów w spalinach. Absorbuje
wodê z paliwa, zapobiegaj¹c m.in. korozji
zbiornika paliwa i tworzeniu siê korków
lodowych w przewodach paliwowych.
Oczyszcza z osadów wtryskiwacze, pierœcienie
i uszczelki. Poprawia dynamikê silnika,
przed³u¿a ¿ywotnoœæ filtrów paliwa. £atwy
w u¿yciu.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

973

1l

12

26
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P³yn zapobiegaj¹cy
zamarzaniu do hamulców
pneumatycznych
SAFE-T-BRAKE AIR BRAKE
ANTI-FREEZE
Absorbuje kondensat i zapobiega zamarzaniu
przewodów powietrznych w ciê¿arówkach,
autobusach maszynach budowlanych. Zawiera
substancje chroni¹ce gumowe i metalowe czêœci
przewodów hamulcowych przed korozj¹
i przedwczesnym zu¿yciem. Zalecany do
stosowania przez ca³y rok.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

509
510
511
513

950 ml

12

4l

4

20 l

1

205 l

1

Odmra¿acz do zamków
LOCK DE-ICER
B³yskawicznie odmra¿a wszystkie typy
zamków. Absorbuje wodê z zamków,
jednoczeœnie smaruj¹c ich wewnêtrzny
mechanizm i zapobiegaj¹c powtórnemu
zamarzaniu.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

612

18 g

24

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

615

35 ml

24

Roztapiacz lodu
ICE MELTER/QUIK MELT
Szybko i skutecznie usuwa lód i ubity œnieg ze
schodów, chodników, parkingów, pasów
startowych i dróg. Dzia³a szybciej ni¿ sól.
Nie jest szkodliwy dla roœlin, krzewów ani
trawy. Nie sp³ywa i nie zsuwa siê ³atwo. 5 dkg
preparatu usuwa lód z powierzchni 1 m .
Quik melt poch³ania wilgoæ z otoczenia tworz¹c
roztwór który jest przyczyn¹ topnienia ubitego
œniegu i lodu. W przeciwieñstwie do soli nie
krystalizuje ponownie z roztworu, tym samym
nie pozostawia osadów na obuwiu, chodnikach
i innych powierzchniach. Podczas gdy
wydajnoœæ soli spada wraz z obni¿aniem siê
temperatury otoczenia wydajnoœæ Ice Meltera
roœnie. Ponad 30-krotnie bardziej efektywny
ni¿ zwyk³a sól przy temp. -17oC (sól kuchenna).
NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

780
781
784
785

3.6 kg

4

6.81 kg

1

20 kg

1

40 kg

1

specjalne opakowanie
u³atwiaj¹ce stoso wanie
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Odœwie¿acz lakieru
ARMASHELL PAINT RECONDITIONER
Œrodek do czyszczenia i odœwie¿ania lakieru,
ulegaj¹cego utlenianiu na skutek dzia³ania s³oñca,
py³u i kurzu. Preparat przywraca czyszczonej
powierzchni utracony po³ysk, chemicznie usuwaj¹c
utlenion¹, matow¹ warstwê lakieru. Preparat nie
posiada w³aœciwoœci œciernych. Przy minimalnym
wysi³ku odnawia lakier samochodu i zabezpiecza go
przed niekorzystnym wp³ywem warunków
œrodowiska. Preparat doskonale czyœci powierzchnie
wykonane z w³ókna szklanego.

Pasta woskuj¹ca do karoserii
ARMASHELL BLUE DIAMOND PASTE
Jednoczeœnie czyœci i zabezpiecza lakierowane powierzchnie samochodu,
nadaj¹c im po³ysk. Skutecznie zabezpiecza karoseriê na d³ugi okres przed
dzia³aniem kurzu, soli, detergentów, zanieczyszczeñ œrodowiska oraz bardzo
wysokich i niskich temperatur. Jest kompozycj¹ specjalnie dobranych
twardych wosków, silikonów i wysokiej jakoœci œrodków czyszcz¹cych.
Najwa¿niejszym komponentem jest unikalny twardy wosk, pochodz¹cy
z drzewa palmowego Carnauba z Ameryki Po³udniowej. Formu³a Blue
Diamond jest dodatkowo wzbogacona filtrem UV2000, który chroni lakier
przed utrat¹ koloru oraz utlenianiem.
NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

298

280 g

12

Œrodek do czyszczenia chromu
i aluminium
ARMASHELL METAL POLISH

P³ynny wosk do karoserii
ARMASHELL BLUE DIAMOND
LIQUID WAX

Preparat przeznaczony do czyszczenia elementów
chromowanych, mosiê¿nych i aluminiowych,
znajduje zastosowanie nie tylko przy pielêgnacji
samochodu, ale tak¿e w gospodarstwie domowym.
£atwo i skutecznie przywraca po³ysk zmatowia³ym
i pordzewia³ym powierzchniom. Pozostawia na
oczyszczonej powierzchni ochronn¹ warstwê
twardego wosku zabezpieczaj¹c¹ przed dzia³aniem
soli, niekorzystnym wp³ywem warunków
atmosferycznych oraz zanieczyszczeniami
przemys³owymi. Dok³adnie czyœci rysy, drobne
pêkniêcia i szczeliny.

Jednoczeœnie czyœci i zabezpiecza lakierowane
powierzchnie samochodu, nadaj¹c im po³ysk.
Skutecznie zabezpiecza karoseriê na d³ugi okres
przed dzia³aniem kurzu, soli, detergentów,
zanieczyszczeñ œrodowiska oraz bardzo wysokich
i niskich temperatur. Jest kompozycj¹ specjalnie
dobranych twardych wosków, silikonów i wysokiej
jakoœci œrodków czyszcz¹cych. Najwa¿niejszym
komponentem jest unikalny twardy wosk,
pochodz¹cy z drzewa palmowego Carnauba
z Ameryki Po³udniowej. Formu³a Blue Diamond jest
dodatkowo wzbogacona filtrem UV2000, który
chroni lakier przed utrat¹ koloru oraz utlenianiem.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

275

500 ml

12

280

500 ml

12

300

500 ml

12
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Pianka do mycia szyb
i powierzchni szklanych
GLASS KLEEN
Profesjonalny œrodek do mycia szyb i wszelkich
powierzchni szklanych, luster, p³ytek,
porcelany, powierzchni chromowanych,
lakierowanych i ze stali nierdzewnej.
Z ³atwoœci¹ usuwa wszelkie zanieczyszczenia:
kurz, t³uste naloty, osad z dymu
papierosowego, zanieczyszczenia przemys³owe
i drogowe, zaschniête owady. Nie pozostawia
smug ani zacieków. Nadaje szk³u krystaliczny
po³ysk. Zapobiega zamgleniu szyb wewn¹trz
samochodu. Preparat w postaci bardzo
wydajnej pianki, w opakowaniu aerozolowym.
Bezpieczny do stosowania na zewn¹trz
i wewn¹trz pomieszczeñ.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

885

550 g

12

Pianka do czyszczenia opon

Szampon woskuj¹cy

ARMASHINE TIRE FOAM

WASH`N WAX LIQUID

Skutecznie czyœci i konserwuje opony oraz
powierzchnie gumowe. W ci¹gu kilku minut
przywraca czyszczonym powierzchniom naturalny
po³ysk i zabezpiecza je przed dzia³aniem kurzu,
brudu i soli. Nie uszkadza powierzchni
aluminiowych i malowanych. Mo¿e byæ stosowany
zarówno na mokr¹ i such¹ oponê. Mo¿e byæ
u¿ywany bezpoœrednio po umyciu samochodu,
kiedy opony s¹ jeszcze mokre.

Doskona³e po³¹czenie szamponu samochodowego
i œrodka woskuj¹cego. Idealnie czyœci i konserwuje
powierzchnie lakierowane, chroni¹c je przed
szkodliwym wp³ywem warunków atmosferycznych
oraz przed³u¿aj¹c ich ¿ywotnoœæ. Obficie pieni siê,
³atwo sp³ukuje, a po wyschniêciu nie pozostawia
plam ani smug. Ma przyjemny, œwie¿y zapach.
Jest bardzo wydajny 2 nakrêtki wystarczaj¹ na
10 l wody.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

198

600 g

12

851
852
853
856

455 ml

24

4l

4

20 l

1

205 l

1

Œrodek do czyszczenia deski
rozdzielczej wiœniowy
i cytrynowy
BLACK DASHBOARD CLEANER
CHERRY & LEMON
Œrodek do czyszczenia i zabezpieczania tworzyw
sztucznych przed kurzem i wilgoci¹. Czyœci
i nab³yszcza deski rozdzielcze i skóropodobn¹
tapicerkê samochodu. Wnika w powierzchniê
tworzywa odœwie¿aj¹c j¹ i usuwaj¹c kurz. Dziêki
dzia³aniu antystatycznemu zapobiega osiadaniu
kurzu. Jest odpowiedni równie¿ do czyszczenia
plastikowych podsufitek, siedzeñ w motocyklach
i ³odziach.
NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

CYTRYNA

290
291

400 ml

12

600 ml

12

WIŒNIA

292
293

400 ml

12

600 ml

12
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P³yn do mycia szyb
zapobiegaj¹cy zaparowywaniu

Œrodek do pielêgnacji skóry
i tworzyw sztucznych
ARMASHINE PROTECTANT

ARMASHINE LIQIUD GLASS KLEEN

Odœwie¿a i przywraca naturalny wygl¹d
powierzchniom przedmiotów wykonanych
z winylu, impregnowanej skóry, gumy i plastiku.
Zawiera 100% czynnej substancji ochronnej. Nie
zawiera wody. Usuwa zmatowienie i zamglenie
powierzchni oraz przywraca jej po³ysk
i naturalne piêkno. Jest stosowany na opony,
powierzchnie winylowe, siedzenia tablice
rozdzielcze, baga¿niki, artyku³y sportowe, buty,
torebki, kurtki, przedmioty wykonane z akrylu.
Nadaje siê doskonale do polerowania ³odzi,
wykonanych z w³ókna szklanego. Odpowiedni
do czyszczenia opon, siedzeñ, desek
rozdzielczych, baga¿ników, oraz wszelkich
przedmiotów wykonanych ze skóry (jak buty,
torebki, paski i tapicerka skórzana) oraz winylu
i akrylu.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

192
193
194

500 ml

12

900 ml

12

4l

4

Skutecznie usuwa zanieczyszczenia, t³usty brud,
kurz oraz osad nikotynowy. Specjalnie opracowana
formu³a, oparta na organicznych sk³adnikach,
pozwala bezpiecznie stosowaæ preparat na
powierzchniach szklanych, plastikowych, pleksi
oraz do czyszczenia karoserii. Sk³ad preparatu
wzbogacono wyj¹tkowo delikatnym aromatem
morskiej bryzy. Wyczyszczenie p³ynem szyb
samochodowych pozwala zlikwidowaæ efekt
refleksów œwietlnych, mêcz¹cych kierowców
zw³aszcza podczas jazdy noc¹. P³yn doskonale
sprawdza siê równie¿ w gospodarstwie domowym,
umycie lustra w ³azience P³ynem do Czyszczenia
Szyb chroni je przed zaparowywaniem nawet
przez 7 dni. Preparat z przemys³ow¹ si³¹ czyœci
mocno zabrudzone powierzchnie nadaj¹c im
krystaliczny po³ysk i nie pozostawiaj¹c smug.
Jest wygodny w u¿yciu, wydajny i bezpieczny dla
œrodowiska, poniewa¿ detergenty stanowi¹ce
jeden z komponentów P³ynu ulegaj¹
biodegradacji.

Szampon do czyszczenia
dywaników i tapicerki
ARMASHINE CARPET
AND UPHOLSTERY KLEEN
Czyœci i odœwie¿a luksusowe tkaniny
i wszelkiego rodzaju dywaniki oraz tapicerkê
samochodow¹. Skutecznie usuwa brud i t³uste
plamy. £atwy w u¿yciu. Wystarczy spryskaæ
zabrudzon¹ powierzchniê i po chwili przetrzeæ
czyst¹ wilgotn¹ szmatk¹.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

269

900 ml

12

271

900 ml

12

Odœwie¿acz powietrza
ODOUR KLEEN
Neutralizuje przykre zapachy, pozostawiaj¹c delikatny cytrusowy aromat. Przenika g³êboko do Ÿród³a
nieprzyjemnej woni ca³kowicie j¹ eliminuj¹c. Preparat odpowiedni do stosowania w samochodach,
pomieszczeniach biurowych, gospodarstwie domowym oraz przemyœle.
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POJ.

ILOŒÆ w OP.

306

369 g

24
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Sojowy szampon
do mycia silników
Soya-Kleen
SOYA-KLEEN ENGINE SHAMPOO
Rewolucyjny szampon Soya- Kleen jest
œwietnym rozwi¹zaniem dla odt³uszczania
zabrudzonych silników. Zrobiony ze
sk³adników naturalnego pochodzenia.
Wystarczy spryskaæ silnik szamponem
Soya-Kleen a nastêpnie polaæ wod¹ dla
uzyskania d³u¿szych i trwalszych efektów.
Przyjazny dla œrodowiska i biodegradalny.

Szampon do mycia
i odt³uszczania silników

Pianka do mycia
i odt³uszczania silników

ENGINE KLEEN

FOAMY KLEEN

Prosty w u¿yciu, ³atwo zmywalny wod¹, skutecznie
usuwa olej i t³uszcz wraz z warstw¹ kurzu. Jest
kompozycj¹ organicznych sk³adników o
w³aœciwoœciach emulguj¹cych, nawil¿aj¹cych
i zmywaj¹cych zabrudzenia ka¿dego rodzaju. Nie
niszczy gumy, plastiku, powierzchni metalowych ani
lakierowanych. Dok³adnie oczyszcza œwiece
zap³onowe, u³atwiaj¹c tym samym rozruch silnika.
Chroni metalowe czêœci przed korozj¹. Doskona³y do
mycia silników samochodowych, motocyklowych,
silników ³odzi oraz sprzêtu ogrodowego.
Przy pomocy tego preparatu mo¿na usun¹æ równie¿
plamy oleju z betonowej nawierzchni lub pod³ogi
gara¿u. £agodny dla skóry r¹k.

Niepalny, obficie pieni¹cy siê œrodek
czyszcz¹cy. Idealnie przylega do powierzchni
silnika i aktywnie usuwa brud, smar i olej
nawet z najtrudniej dostêpnych miejsc.
Usuwaj¹c zanieczyszczenia z silnika podnosi
jego sprawnoœæ, opóŸnia proces rdzewienia.
Odpowiedni do czyszczenia silników
samochodów osobowych, ciê¿arowych,
motocykli, ³odzi motorowych oraz
zmechanizowanego sprzêtu ogrodniczego.
Ca³kowicie bezpieczny dla gumy, metalu,
plastiku i powierzchni lakierowanych.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

823

454 g

12

824

454 g

12

825

454 g

12

Szampon do silników ACE
ACE SHAMPOON/DEGREASER

Szampon do silników
ENGINE SHAMPOO

Szampon do silników – koncentrat
KLEEN CONCENTRATE ENGINE SHAMPOO

Idealny jako szampon do silników i myd³o do
czyszczenia pod³ogi gara¿owej. Skutecznie
usuwa najbardziej oporne t³uste zabrudzenia
ze smarów, olejów, oraz brud wystêpuj¹cy
w gara¿ach. Produkt biodegradalny. Posiada
przyjemny sosnowy zapach.

Kompozycja wysokiej jakoœci organicznych
sk³adników emulguj¹cych, nawil¿aj¹cych
i czyszcz¹cych. Skutecznie usuwa najbardziej
oporne t³uste zabrudzenia z silników
samochodowych, motocyklowych,
jachtowych itp. Poprawia wygl¹d i podnosi
sprawnoœæ silnika. Chroni metalowe czêœci
przed korozj¹. Nie niszczy powierzchni
lakierowanych, nie uszkadza przewodów
elektrycznych. £agodny dla skóry r¹k.

Rewolucyjna torba pozwala na uzyskanie w³aœciwej
iloœci preparatu. Wystarczy dodaæ wodê by uzyskaæ
po¿¹dana iloœæ szamponu. Ka¿de opakowanie
koncentratu po dodaniu wody daje a¿ 40 litrów p³ynu
potrzebnego do czyszczenia silnika.Przyjazny dla
œrodowiska i biodegradalny.

NR KAT.

644

POJ.

ILOŒÆ w OP.

NR KAT.

20 l

1

645
646
649

POJ.

ILOŒÆ w OP.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

4l

4

650

saszetki

1

20 l

1

205 l

1
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Œrodek czyszcz¹cy
MULTI-KLEEN
Uniwersalny, rozpuszczalny w wodzie preparat
czyszcz¹cy i odt³uszczaj¹cy. Skutecznie usuwa
t³uste plamy, zabrudzenia po atramencie,
barwnikach, pastach polerskich, œlady po cieczach
ch³odz¹co-smaruj¹cych, plamy po œrodkach
owadobójczych i woskach. Preparat dostêpny
w gotowym do u¿ycia stê¿eniu (nr kat. 174) lub
w formie skondensowanej (nr kat. 175, 176).
NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

174
175
176

900 ml

12

4l

4

20 l

1

Przemys³owy œrodek czyszcz¹cy
Multi-Kleen Plus
Skondensowany preparat czyszcz¹cy o profesjonalnej
sile dzia³ania. Skutecznie usuwa smar, klej, wosk,
smo³ê i inne oporne zabrudzenia. Nie rysuje
czyszczonej powierzchni. Daje gwarancjê czystoœci.
£atwy w u¿yciu.
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NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

184
186
187
188

900 ml

12

4l

4

20 l

1

205 l

1

Wielofunkcyjny
œrodek czyszcz¹cy
- koncentrat

Œrodek czyszcz¹co
odt³uszczaj¹cy do silników
i maszyn
ECO-CARE ENGINE DEGREASER

ECO-CARE MULTI KLEEN
Naturalny, wielofunkcyjny œrodek czyszcz¹coodt³uszczaj¹cy o zapachu pomarañczy. Szybko
i skutecznie usuwa plamy z olejów, smarów, wosku,
sadzy, atramentu itd. Nie uszkadza powierzchni
metalowych, gumowych, szklanych,
chromowanych, lakierowanych oraz z tworzyw
sztucznych. Ca³kowicie rozpuszczalny w wodzie.
Dostêpny w formie skoncentrowanej. Znajduje
zastosowanie zarówno w przemyœle, jak
i gospodarstwie domowym.

Naturalny, rozpuszczalny w wodzie œrodek
czyszcz¹cy. Doskona³y do czyszczenia maszyn
rolniczych i przemys³owych, silników oraz narzêdzi.
B³yskawicznie rozpuszcza olej, smar i brud. Chroni
czêœci metalowe przed korozj¹. Zalecany równie¿
do odt³uszczania podjazdów i pod³óg w gara¿ach.
Znakomicie zastêpuje nieprzyjazne œrodowisku
rozpuszczalniki. Posiada przyjemny, naturalny
zapach pomarañczy. £atwy w u¿yciu. Wnika
w powierzchniê ju¿ przy samym z ni¹ zetkniêciu.
Szybko rozmacza pozosta³oœci olejów i smarów,
wnika w nie, rozpuszcza, odrywa, po czym zwykle
wystarczy powierzchniê przep³ukaæ wod¹, by sta³a
siê czysta. Usuwa oleje i smary z metali oraz
wiêkszoœci innych materia³ów. £atwo wydobywa
nawet taki brud, który zd¹¿y³ siê wgryŸæ g³êboko
w powierzchniê, i wyp³ukuje go. Zastêpuje œrodki
aromatyczne, alifatyczne, a tak¿e rozpuszczalniki
chlorowane i zawieraj¹ce benzen, stosowane
w czyszczeniu na zimno i bez wody.

Œrodek czyszcz¹cy
do czêœci metalowych
ECO-CARE KLEEN PARTS
Naturalny œrodek czyszcz¹co-odt³uszczaj¹cy
przeznaczony do zastosowañ przemys³owych.
Skutecznie czyœci metalowe czêœci gaŸników, pomp
paliwowych, skrzyñ biegów, rozrz¹du, sprzêgie³
i inne. Zawiera wyci¹g z pomarañczy. Znakomicie
zastêpuje nieprzyjazne œrodowisku rozpuszczalniki.
Usuwa zabrudzenia z³o¿one z ciê¿kich t³uszczy,
spalenizny olejowej, smarów przek³adniowych,
resztek t³uszczy, osadów olejowych, smo³y, farb,
lakierów a nawet osadów bitumicznych, a wszystko
to bez szkody dla œrodowiska. Posiada przyjemny,
naturalny zapach cytrusowy. Stosowany w postaci
koncentratu lub roztworu o ró¿nym stopniu
stê¿enia bardzo szybko wnika w ropê, oleje
roœlinne i zwierzêce, t³uszcze i smary. Odrywa
je, po czym ³atwo daje siê sp³ukaæ wod¹.
Zanieczyszczenia olejowe pozosta³e w roztworze
po czyszczeniu wyp³ywaj¹ na powierzchniê
i oddzielaj¹ siê. Tak odseparowany olej ³atwo
zebraæ z powierzchni. Sam p³ynny roztwór
czyszcz¹cy, pozostaj¹cy na dole, nadaje siê do
ponownego u¿ycia.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

017
018

4l

4

4l

4

4

1

20 l

1

032
033

4l

20 l

022
023

20 l

1

TABLICA ROZCIEÑCZEÑ KONCENTRATU (numer katalogowy 017/018)
Zadanie

Multi-Kleen : woda

Rozcieñczony koncentrat

1 czêœæ Multi-Kleen na 4 do 20
czêœci wody

Mycie natryskiem pod ciœnieniem

1 czêœæ Multi-Kleen na 10 do 20
czêœci wody

Mycie poprzez zanurzenie

1 czêœæ Multi-Kleen na 4 do 10
czêœci wody

Silnie zabrudzone powierzchnie

1 czêœæ Multi-Kleen na 3
czêœci wody
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Wielofunkcyjny rozpuszczalnik czyszcz¹cy
KLEEN-SOLV
Wielofunkcyjny, silnie dzia³aj¹cy rozpuszczalnik, przeznaczony do usuwania smaru, smo³y i oleju
z powierzchni silnika, jego czêœci sk³adowych oraz z plastikowych czêœci karoserii. Odpowiedni do
stosowania w kadziach. Mo¿na stosowaæ jako rozcieñczalnik do farb i lakierów.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

116
117

20 l

1

205 l

1

P³yn do czyszczenia gaŸnika i czêœci metalowych
CARBURETOR AND METAL PARTS CLEANER
Œrodek czyszcz¹cy typu immersyjnego przeznaczonym do usuwania osadów wêglowych,
farb, lakierów, utlenionego oleju, smaru, kitu uszczelniaj¹cego, zabrudzeñ p³ynem
etylowym, wosku i ¿ywic. Ma silne dzia³anie, sp³ukuje siê go wod¹. Idealnie nadaje siê
do czyszczenia gaŸników, pomp paliwa, t³oków, ³añcuchów i innych elementów silnika.
Wystarczy zanurzyæ kilkakrotnie czyszczony element w preparacie, a po wyciagniêciu
sp³ukaæ wod¹ i pozostawiæ do wyschniêcia.
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NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

651
652
653

4l

4

9.1 l

1

20 l

1

Œrodek do czyszczenia
pod³óg w gara¿ach
GARAGE FLOOR KLEEN
Sproszkowana mieszanina
detergentów specjalnie
dobranych, by ³atwo i skutecznie
czyœciæ powierzchnie betonowe,
pod³ogi w gara¿ach, sklepach
z narzêdziami, fabrykach i innych
przemys³owych miejscach pracy.
Usuwa smar, olej, brud
i wiêkszoœæ zanieczyszczeñ
przemys³owych. Bezpieczny
dla powierzchni asfaltowych.

Z³oty proszek
czyszcz¹cy
i woskuj¹cy
ARMASHELL GOLDEN
WAX WASH POWDER

Preparat do urz¹dzeñ
czyszcz¹cych
par¹ wodn¹
STREAM CLEANING
COMPOUND

Kombinacja szamponu i wosku
o maksymalnym stê¿eniu
przeznaczona do równoczesnego
czyszczenia i woskowania. Sk³ad
preparatu opracowano w oparciu
o detergenty odpowiednie do
zastosowania w stacjach obs³ugi
i myjniach samochodowych.
Zmywa smar i brud przy
minimalnym zu¿yciu wody.
Podczas mycia warstwa wosku
przylega do powierzchni
poprawiaj¹c wygl¹d pojazdu
i zapobiegaj¹c ponownemu
osiadaniu zanieczyszczeñ.

Skondensowany p³yn
przeznaczony do stosowania
w urz¹dzeniach czyszcz¹cych par¹
wodn¹. Skutecznie usuwa oleje,
smary i wiêkszoœæ innych
zabrudzeñ. Dziêki zawartoœci
œrodków zmiêkczaj¹cych wodê
ogranicza osadzanie siê kamienia
kot³owego na wê¿ownicach
grzejnych. Bezpieczny dla
powierzchni aluminiowych,
chromowanych i metalowych.

Œrodek do usuwania
silikonowych
preparatów
poleruj¹cych
TUMBLER SILICONE POLISH
REMOVER
Szybko usuwa silikonowe œrodki
poleruj¹ce, pow³oki woskowe
z powierzchni samochodowych,
zapobiegaj¹c problemom przy
pracach wykoñczeniowych
w czasie ponownego malowania.
Jednokrotne, obfite zastosowanie
umo¿liwia rozpuszczenie wosku,
œrodka poleruj¹cego, smaru
i silikonu. Konieczny do
bezproblemowego przebiegu
prac wykoñczeniowych.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

1200

11 kg

1

1224
1226

3.6 kg

4

20 l

1

4

1

205 l

1

2745
2747

4l

13.6 kg

1527
1529

205 l

1

Zmywacz ciœnieniowy
PRESSURE WASH
Czyœci samochody, ciê¿arówki,
autobusy, statki, samoloty,
tapicerkê, urz¹dzenia
przemys³u spo¿ywczego,
maszyny budowlane, sufity,
œciany i pod³ogi. Do wszystkich
uci¹¿liwych prac czyszcz¹cych,
wszechstronny, bezpieczny
i oszczêdny. Rozpuszczalny
w wodzie. Bezpieczny dla
powierzchni lakierowanych, dla
metali ¿elaznych i nie¿elaznych.
Jest niepalny, nietoksyczny i nie
podra¿nia skóry.
Odpowiedni do stosowania
w wysokociœnieniowych
urz¹dzeniach myj¹cych.

Metalowy
atomizer
ciœnieniowy

Rozpylacz
ciœnieniowy
z tworzywa
sztucznego

Atomizer
ciœnieniowy
z tworzywa
sztucznego

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

NR KAT.

ILOŒÆ w OP.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

NR KAT.

ILOŒÆ w OP.

639

22.7 kg

1

641

1

642

1.9 l

1

643

1
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¯el do mycia r¹k o zapachu
wiœniowym. Usuwa najbardziej
oporne zabrudzenia powsta³e m.in.
podczas u¿ywania smarów, lakierów,
smo³y, atramentu, klejów. Zawiera
substancje pielêgnuj¹ce
i nawil¿aj¹ce skórê. Preparat
mo¿na stosowaæ z wod¹ lub bez.

NR KAT.

539

POJ.

3.8 l

Emulsja do mycia
r¹k z pumeksem
ECO-CARE NATURAL
KLEEN HAND CLEANER
WITH PUMICE

Œrodek czyszcz¹cy
do r¹k Mega Kleen
MEGA KLEEN HAND
CLEANER

¯el do mycia r¹k
o zapachu
wiœniowym
KLEEN-EZE HAND
CLEANER

Zawiera pumeks i lanolinê. Pomaga
zmywaæ lakier i zanieczyszczenia
smoliste. Nie wymaga u¿ycia wody.
Usuwa smar, smo³ê wêglow¹, nagar,
tlenki ¿elaza, gumy, kleje, farbê
drukarsk¹, szminkê, asfalt
i zanieczyszczenia przemys³owe.
Posiada przyjemny zapach.

ILOŒÆ w OP.

NR KAT.

4

1079

POJ.

ILOŒÆ w OP.

4

3.8 l

Dozownik
do produktów Kleen-Eze #539
i Mega Kleen #1079

Emulsja do mycia r¹k, usuwaj¹ca
zabrudzenia bez koniecznoœci u¿ycia
wody. Skutecznie zmywa plamy po
smarach, farbach, lakierach,
¿ywicach, smole, kleju itp. Jest
delikatna i ³agodna dla skóry r¹k.
Zawiera naturalne olejki myj¹ce,
wystêpuj¹ce w pomarañczy,
lanolinê oraz substancje
regeneruj¹ce, wyg³adzaj¹ce
i nawil¿aj¹ce skórê. Doskonale
wch³ania siê, chroni d³onie przed
przesuszeniem i podra¿nieniem.
Pozostawia oryginalny zapach
œwie¿ych pomarañczy.
Zawiera drobiny pumeksu
skutecznie usuwaj¹ce najbardziej
oporne zabrudzenia.

NR KAT.

ILOŒÆ w OP.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

538

1

043

3.5 l

4

Pasta do r¹k z pumeksem,
lanolin¹ i aloesem
RUB`N RINSE HAND CLEANER
B³yskawicznie rozpuszcza najbardziej
oporne zabrudzenia, plamy po
klejach, ¿ywicach epoksydowych,
smarach, farbach, lakierach. Produkt
posiada przyjemny zapach, zawiera
lanolinê, która ma za zadanie ochroniæ
i zmiêkczyæ skórê. Dostêpny
w porêcznych butelkach do
wyciskania lub ekonomicznych
pojemnikach z dozownikiem.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

543

3.5 l

4

Dozownik
do produktu Rub'n Dri #554

¯el do mycia r¹k
RUB`N DRI WATERLESS HAND CLEANER

NR KAT.

ILOŒÆ w OP.

559

1

Œrodek do mycia r¹k z dodatkiem kremu o przyjemnym zapachu, przeznaczony
do usuwania oleju, smaru, opornego brudu, farb, lakierów, py³u gumowego, atramentu itp. Nie wymaga u¿ycia wody.
Zawiera skuteczny œrodek dezynfekuj¹cy i lanolinê, która chroni skórê r¹k przed podra¿nieniami. Doskona³y do zastosowania
w kopalniach, na budowach, w leœnictwie, rolnictwie itp. Zalecany do u¿ycia w warsztatach i zak³adach przemys³owych.
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NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

551
554
557

400 g

12

2 kg

6

20 kg

1

Czarny Preparat Przeciwrdzewny
RUSTPROOFING BLACK
Preparat przeznaczony do zewnêtrznej ochrony ram i podwozi samochodów
osobowych, ciê¿arówek, autobusów, przyczep oraz pojazdów rekreacyjnych
chroni przed korozj¹ oraz szkodliwym dzia³aniem wody i soli. Odporny na
otarcia ¿wirem i kamieniami. Zachowuje swoje w³aœciwoœci przy wysokiej
temperaturze. Odpowiedni do konserwacji samochodów nowych
i u¿ywanych.

Bursztynowy Preparat Przeciwrdzewny
RUSTPROOFING AMBER
Preparat zapewniaj¹cy skuteczn¹ ochronê przed korozj¹ oraz szkodliwym
dzia³aniem wody i soli. Doskonale zabezpiecza maskê silnika, baga¿nik
i wewnêtrzn¹ stronê drzwi samochodowych. Odporny na otarcia ¿wirem
i kamieniami. Zachowuje swoje w³aœciwoœci przy wysokiej temperaturze.
Odpowiedni do konserwacji samochodów nowych i u¿ywanych.
czarny

3000
3001
3002
3003

4l

4

20 l

1

60 l

1

205 l

1

bursztynowy

3010
3011
3012
3013

Podk³ad opóŸniaj¹cy
rdzewienie w spray`u
TUMBLER SPRAY UNDERCOAT
Szybko schn¹cy preparat do konserwacji
podwozia i nadwozia, opracowany na bazie
gumy syntetycznej. Doskona³y izolator
akustyczny. Chroni przed korozj¹ równie¿
podziemne rury i zbiorniki.

Podk³ad gumowany
do malowania
TUMBLER PAINTABLE RUBBERIZED
UNDERCOATING
Szybko schn¹ca pow³oka gruntowa doskona³a
jako podk³ad pod standardowe lakiery
samochodowe. Elastyczna, wyj¹tkowo odporna
na œcieranie. £atwa w u¿yciu.

4l

4

20 l

1

60 l

1

205 l

1

Œrodek antykorozyjny
RUSTKLEEN RUSTPROOF
Gotowy do zastosowania preparat
aerozolowy zapobiegaj¹cy korozji.
Do stosowania jako ochrona karoserii.
Produkt oparty na wosku, po
zarysowaniu zasklepia siê samorzutnie.
Nie ³uszczy siê i nie pêka tak, jak
produkty oparte na asfalcie. Idealny
do samochodów, ciê¿arówek, przyczep
kempingowych, pojazdów
wypoczynkowych, zbiorników itp.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

2783

550 g

12

2785

550 g

12

460

570 g

12
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Lakier w sprayu
SUPER SPRAY PAINT
Szybkoschn¹ce, wytrzyma³e lakiery w sprayu o wysokich w³aœciwoœciach kryj¹cych i bardzo dobrej przyczepnoœci. Posiadaj¹ szerokie zastosowanie
idealne do wewnêtrznej i zewnêtrznej aplikacji. Kolejna warstwa mo¿e byæ nak³adana natychmiast po pierwszej.

KOLOR

38

NR KAT.

POJ.

ILOŒÆ w OP.

Czarny b³yszcz¹cy

4001

285 g

6

Czarny matowy

4002

285 g

6

Bia³y po³ysk

4003

285 g

6

Czerwony

4004

285 g

6

Szary

4006

285 g

6

Fioletowo-niebieski

4008

285 g

6

Aluminiowy

4009

285 g

6

Bia³y matowy

4010

285 g

6

Jaskrawy pomarañczowy

4011

340 l

6

Niebieski

4107

340 g

6

Zielony

4108

340 g

6

Be¿owy

4110

340 g

6

Stalowy

4150

340 g

6

Czarny pó³matowy

4503

340 g

6
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NOTATKI

POLSKA, KRAKÓW
ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 13, 31-234 Kraków
tel. (012) 415-02-63, (012) 415-01-71, (012) 415-02-38, (012) 415-03-27
fax: (012) 415-02-09
e-mail: kleenflo@kleenflo.pl
www.kleenflo.pl

