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Wosk CarPlan Nano Gloss wykorzystuje nano-
technologiê zapewniaj¹c najwy¿szy po³ysk 
lakieru, który d³ugo siê utrzymuje. Jest ³atwy 
w aplikacji, nie pozostawia bia³ych smug na ele-
mentach plastikowych oraz gumowych i nie 
wymaga polerowania! Drobne nanocz¹steczki 
u¿yte w produkcie przylegaj¹ do powierzchni 
i szybko wi¹¿¹ zapewniaj¹c wspania³y po³ysk.

Szampon CarPlan Nano Shampoo wykorzystuj¹c 
nanotechnologiê z ³atwoœci¹ rozprawia siê 
z zabrudzeniami, szybciej ani¿eli jakikolwiek inny 
normalny szampon. Drobne nanocz¹stki zastosowane 
w szamponie wnikaj¹ w zabrudzenia i odrywaj¹c je 
od powierzchni szybko je zmywaj¹. Nanocz¹stki 
pozostawiaj¹ równie¿ wysoki po³ysk i zmniejszaj¹ 
koniecznoœæ stosowania irchy do wytarcia karoserii.

Preparat CarPlan Nano Wheel wykorzystuje 
nanotechnologiê do szybkiego rozpuszczenia, 
brudu, smaru i zapieczonego py³u hamulco-
wego, zapewniaj¹c ³atwe czyszczenie 
powierzchni felg. Drobne nanocz¹stki 
wykorzystane w produkcie szybko przenikaj¹ 
przez warstwy brudu i odrywaj¹ go od po-
wierzchni, pozostawiaj¹c j¹ lœni¹c¹ i czyst¹. 
Preparat jest odpowiedni do stosowania na 
felgach aluminiowych, chromowanych 
i elementach plastikowych w tym na 
ko³pakach.

Innowacyjny produkt ³¹cz¹cy w sobie technologiê usuwania rys 
zastosowan¹ w produkcie T-Cut Scratch Remover z technologi¹ 
wydobywania g³êbi koloru, u¿yt¹ w renomowanym produkcie 
T-Cut Color Fast.
Powsta³y w ten sposób produkt stanowi opatentowan¹ formu³ê 
usuwaj¹c¹ rysy, zadrapania, odbarwienia, równoczeœnie 
wzmacniaj¹c¹ kolor lakieru w jednej prostej aplikacji. Formu³a 
pasty wykorzystuje nanotechnologiê pozwalaj¹c ³atwiej usuwaæ 
drobne rysy, zmatowienia i przebarwienia oraz maskowaæ 
wiêksze ubytki. Kolorowe pigmenty zawarte w produkcie 
wspó³graj¹ z ka¿dym odcieniem danego koloru. Czyszcz¹c i usu-
waj¹c utlenione warstwy lakieru tworz¹ doskona³e, kolorysty-
cznie dopasowane wykoñczenie. Produkt ten dostêpny jest 
w 6 najpopularniejszych kolorach. Jest to kolejna generacja 
produktów w renomowanej gamie regeneratorów lakieru T-Cut!

CarPlan Nano ShampooCarPlan Nano Gloss CarPlan Nano Wheel

T-Cut Color Fast Scratch Remover

Nanotechnologia w pielegnacji samochodu

  

Nano Shampoo
Nano Gloss
Nano Wheel

500ml
500ml
500ml

6
6
6

LNS500
LNG500
LNW500

5010372013305
5010372013350
5010372013497
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T-Cut Color Fast Scratch Remover zielony 150g 12 CSG150 5010373039823

T-Cut Color Fast Scratch Remover czerwony 150g 12 CSR150 5010373039809

T-Cut Color Fast Scratch Remover srebrny 150g 12 CSS150 5010373039847

T-Cut Color Fast Scratch Remover niebieski 150g 12 CSU150 5010373039830

T-Cut Color Fast Scratch Remover bia³y 150g 12 CSW150 5010373039793

T-Cut Color Fast Scratch Remover czarny 150g 12 CSB150 5010373039816



Nanocz¹stka to jedna milionowa czêœæ 
milimetra.
U¿ycie nanocz¹stek pozwala wype³niæ mikro 
rysy powierzchni tak, ¿e woda traci 
przyczepnoœæ, a brud w ni¹ nie wnika. Dziêki 
temu jest ona niezmiernie ³atwa w czy-
szczeniu. 

Powierzchnia nie jest idealnie g³adka, 
pomimo ¿e nie widaæ tego go³ym okiem. 
Niedoskona³oœci powierzchni pozwalaj¹ na 
wnikanie i przyklejanie siê brudu.

Dziêki unikalnej opatentowanej technologii 
powierzchnia staje siê idealnie 

g³adka i brud nie penetruje jej powierzchni.
Nanomeric, 

Technologia  pozwala umyæ po-
wierzchniê minimalnym wysi³kiem. Wystar-
czy u¿ycie g¹bki i zwyk³ej wody aby po-
wierzchnia odzyska³a czystoœæ i blask. 
O wiele ³atwiej jest równie¿ usuwaæ resztki 
owadów po prostu œcieraj¹c je g¹bk¹.

Nanomeric

Powierzchnia 

z wype³nieniem Nanomeric

Brud 
nie przyczepia

 sie do powierzchni. 

Woda ³atwo go sp³ukuje.

Powiekszenie ok. 1 mln razy

Brud penetruje 
niezabezpieczone mikro rysy 

Powiekszenie ok. 4 mln razy

Czastka
brudu

Nanoczastka

Zastosowanie w produkcie nanotechnologii pozwala utrwaliæ po³ysk 
lakieru, który zostaje pokryty warstw¹ nanocz¹stek jednoczeœnie 
tworz¹c powierzchniê tak g³adk¹, ¿e staje siê ona niezmiernie ³atwa 
w czyszczeniu.
Unikalna opatentowana technologia Nanomeric przywiera do 
powierzchni, tworz¹c niewidzialn¹ tarczê, chroni¹c¹ lakier przed 
wod¹, wnikaniem brudu oraz szkodliwym promieniowaniem UV. Dziêki 
idealnie g³adkiej powierzchni mycie samochodu sprowadza siê 
w³aœciwie do jego sp³ukania i przetarcia g¹bk¹ z wod¹. 

Preparat do ochrony powierzchni 
plastikowych i gumowych

Preparat do zabezpieczania i utrwalania 
po³ysku lakieru

Nanotechnologia w pielegnacji samochodu

Gama 
 

wykorzystuje nanotechnologiê celem 
zabezpieczenia i ochrony powierzchni. 
Nanomeric wykorzystuje innowacyjne 

opracowane przez Tetrosyl Ltd 
technologie. 

CarPlan NanomericCarPlan Nanomeric

Zderzaki, elementy plastikowe, gumowe oraz opony zabezpieczone 
preparatem CarPlan Nanomeric Tyre & Trim Protect pozostaj¹ czyste 
d³u¿ej dziêki unikalnej opatentowanej formule Nanomeric, przyle-
gaj¹cej do powierzchni i odpychaj¹cej wodê wraz z brudem.
Produkt tworzy niewidzialn¹ tarczê, która d³ugo utrzymuje siê dbaj¹c 
o to aby powierzchnia d³u¿ej by³a czysta. Produkt zapewnia wizualny 
efekt czarnej mokrej opony i b³yszcz¹cego plastiku.

  

Paintwork Seal & Protect
Tyre & Trim Protect

500ml
500ml

6
12

NTP500
NTT500

5010373033586
5010373033616
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eco car shampoo

eco car dash cleaner eco car glass cleaner

eco car odour eliminatoreco car wheel cleaner

eco car polish
szamponszampon

kokpitkokpit szybaszyba

eliminator
       zapachów
eliminator
       zapachów

felgafelga

woskwosk

! Œrodki nab³yszczaj¹ce oparte na wyci¹gach 
z warzyw.

! Nab³yszczona powierzchnia nie jest lepka 
ani t³usta, co ogranicza przyklejanie siê do 

niej kurzu.
! Preparat wzbogacony naturalnymi 

zapachami i opracowany na bazie wodnej.

! Naturalne detergenty czyszcz¹ce oparte na 
bioetanolu, naturalnych alkoholach oraz 

ekstraktach z cytryny i drzewa cedrowego.
! Pozostawia czyste powierzchnie bez 

plam i smug.
! Skutecznie usuwa zwi¹zki organicznie – 

resztki owadów, sok ¿ywiczny itp.

! Œrodek zwalczaj¹cy nieprzyjemny zapach, 
opracowany na podstawie wyci¹gu z soji.
! Preparat wzbogacony naturalnymi 

zapachami i opracowany na bazie wodnej.
! Bezpieczny w kontakcie z tapicerk¹ 

samochodu.

! Mocne, naturalne detergenty czyszcz¹ce.
! Skutecznie usuwa py³ hamulcowy.

! Bezpieczny do stosowania na wszelkiego 
rodzaju felgach, równie¿ chromowanych.
! Oparty na wyci¹gach z cytryny, drzewa 

cedrowego, naturalnych alkoholach 
i biodegradowalnych zwi¹zkach 

powierzchniowo czynnych.

! Nie zawiera bazy ropopochodnych 
i hydrocarbonu. 

! Opracowany na bazie wodnej.
! Bazuje na ekstraktach wosku carnauba 

i wosku pszczelego.
! Zapewnia d³ugotrwa³y po³ysk.

! Przeznaczony do wszelkiego rodzaju 
lakierów samochodowych.

! Naturalne detergenty myj¹ce oparte na 
wyci¹gu z orzecha kokosowego. 

! Wzbogacony ekstraktami z Aloesu.
! Myje nie pozostawiaj¹c zacieków, daj¹c 

wrêcz salonowy wygl¹d lakieru.
! Oparty równie¿ na naturalnych alkoholach 

i biodegradowalnych zwi¹zkach 
powierzchniowo czynnych.

ECS500   500ml    5010373040133

ECD500   500ml    5010373040263 ECG500   500ml    5010373040256

ECO500   500ml    5010373040287ECW500   500ml    5010373040126

ECP500   500ml   5010373040140

na alkoholach
naturalnych

detergenty na
bazie kokosu

zawiera
bioetanol

bez rozpuszczalników
chemicznych

ulega 
biodegradacji

ulega 
biodegradacji

zapachy 
naturalne

na alkoholach
naturalnych

na alkoholach
naturalnych

ekstarakty z wosku
pszczelego i carnauba

detergenty na
 bazie kokosu

na bazie
wody

zawiera ekstrakty
z cytryny i cedru

zawiera ekstrakty
z cytryny 

na bazie
wody

na bazie
wody

zawiera ekstrakty
z cytryny i cedru

naturalne 
dezodoranty

Produkty Eco Car
posiadaj¹ sk³adniki czyszcz¹ce oparte na 

wyci¹gach z roœlin, warzyw i owoców. Zapewniaj¹ mo¿liwie 
minimalny negatywny wp³yw na œrodowisko naturalne oraz 
optymalny poziom biodegradacji. Opakowanie produktu jest 
w pe³ni odzyskiwalne.
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JET WASH Heavy Duty Shampoo

JET WASH Driveway Cleaner

JET WASH Wheel Cleaner

JET WASH 
Wash and Wax Shampoo

gama
produktów

Specjalny, gotowy do u¿ycia szampon, przeznaczony do 
usuwania wszelkiego rodzaju zabrudzeñ drogowych z je-
dnoczesn¹ opcj¹ woskowania, pozostawiaj¹c¹ wspania³y 
po³ysk na czyszczonych elementach. Odpowiedni do 
samochodów, przyczep campingowych, rowerów i ³odzi. 
Przeznaczony do stosowania z domowymi myjkami 
ciœnieniowym na zimn¹ wodê.

Specjalny, gotowy do u¿ycia detergent, prze-
znaczony do usuwania zabrudzeñ, plam, oleju oraz 
zielonych porostów mchu i glonów. Do stosowania na 
podjazdach, chodnikach, tarasach, meblach ogro-
dowych, dekoracjach ogrodowych czy te¿ narzê-
dziach.
Przeznaczony do stosowania z domowymi myjkami 
ciœnieniowym na zimn¹ wodê.

Specjalny, gotowy do u¿ycia silny detergent, 
przeznaczony do usuwania zapieczonego py³u 
hamulcowego, brudu i nalotu drogowego 
z powierzchni felg, w jednej bardzo prostej 
aplikacji – wystarczy spryskaæ, odczekaæ 
i sp³ukaæ wod¹ pod ciœnieniem. Odpowiedni 
do stosowania na felgach samochodów, 
motorów, przyczep campingowych.
Przeznaczony do stosowania z domowymi 
myjkami ciœnieniowym na zimn¹ wodê.
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5010373038352     4
5010373038345     4
5010373038321     6
5010373038338     4

Jet Heavy Duty Shampoo       
Jet Wash & Wax
Jet Wheel Cleaner
Jet Patio & Driveway Cleaner

5 ltr
5 ltr
1 ltr
5 ltr

CJH005
CJS005
CJW100
CJP005

Specjalny, gotowy do u¿ycia silny detergent myj¹cy, 
przeznaczony do usuwania szczególnie mocnych zabrudzeñ 
drogowych, smaru, oleju itp. Odpowiedni do samochodów, 
przyczep campingowych, rowerów i ³odzi. 
Przeznaczony do stosowania z domowymi myjkami 
ciœnieniowym na zimn¹ wodê.

Jet Wash

rowerów ³odzi samochodów przyczep

samochodów

przyczep

motorów

mebli
ogrodowych

dekoracji
ogrodowych

narzêdzi
ogrodowych

tarasów, 
chodników
podjazdów
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Wash & Wax 

Fabric CleanerAir Freshener

Leather Cleaner

£¹czy w sobie kompozycje delikatnych 
wosków ¿ywicznych z komponentami 
wzmacniaj¹cymi po³ysk. Zapewnia d³ugo-
trwa³¹ ochronê i wspania³y blask pow³oki 
lakierniczej. Wosk jest ³atwy w aplikacji.

  Opracowane, przetestowane i za-
 twierdzone przez profesjonalne firmy 
pielêgnuj¹ce auta. Zestaw pielêgnacyjny 
CarPlan Professional Range obejmuje 
wszystkie produkty potrzebne zak³adowi 
do fachowego wyczyszczenia samochodu 
klienta, zarówno wewn¹trz, jak i na 
zewn¹trz.

Wysokiej jakoœci szampon ³¹czy w sobie 
specjalne, silnie skoncentrowane i deli-
katne dla lakieru detergenty z dodatkami 
wosku. Zapewnia wysoki po³ysk bez 
zacieków przy ka¿dym myciu.

Mocny preparat do czyszczenia dywaników 
i obiæ tapicerskich. Formu³a preparatu 
zosta³a przygotowana, tak aby skoncen-
trowany p³yn by³ stosowany do usuwania 
mocnych, zapieczonych plam i general-
nych mocnych zabrudzeñ, a rozcieñczony 
s³u¿y³ do usuwania codziennych zanie-
czyszczeñ i odœwie¿ania tkanin. Preparat 
mo¿e byæ stosowany zarówno poprzez 
odkurzacz wodny, jak i w formie spry-
skiwania atomizerem.

Silny preparat odœwie¿aj¹cy i eliminuj¹cy 
nieprzyjemne zapachy z tapicerki i wnê-
trza samochodu. Preparat rozprowadza siê 
rozpylaj¹c go przy u¿yciu atomizera.

Preparat do tapicerki skórzanej. Skute-
cznie czyœci, od¿ywia, nawil¿a, chroni 
skórê w jednej prostej aplikacji. Pozo-
stawia przyjemny zapach ‘nowej’, œwie¿ej 
skóry.

Premium Wax Polish
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Wheel Cleaner 

Trim, Bumper & Tyre

Universal Cleaner

TFR 25L

Glass Polish 
Super mocny, bez kwasowy preparat do czyszczenia felg. 
Zapewnia wspania³e w³aœciwoœci czyszcz¹ce na wiêkszoœci 
typach felg, równie¿ chromowanych. Wystarczy spryskaæ 
felgi, pozostawiæ na chwilê i sp³ukaæ usuwaj¹c zapieczony py³ 
hamulcowy, osad drogowy i inne zabrudzenia.

Wielozadaniowy preparat z wysokiej 
klasy dodatkami nab³yszczaj¹cymi 
i wydobywaj¹cymi kolor, przeznaczony 
jest do pielêgnacji zewnêtrznych ele-
mentów plastikowych i opon. P³ynna 
formu³a preparatu zapewnia rów-
nomierne nab³yszczenie przy prostym 
przetarciu szmatk¹ czyszczonego 
elementu.

Wielozadaniowy preparat, rozwi¹-
zuj¹cy wiele problemów podczas 
kompleksowego czyszczenia sa-
mochodu. Jest przygotowany do 
stosowania jako koncentrat oraz 
w rozcieñczeniu na szerokiej 
gamie elementów i materia³ów. 

Wysokiej mocy bezdotykowy preparat 
do ciœnieniowego mycia samochodów, 
plandek, podwozia. Usuwa brud, zapie-
czony py³, smary, oleje itp. Przeznaczony 
do samochodów osobowych, wanów, 
ciê¿arówek, sprzêtu budowlanego.

Silnie dzia³aj¹ce mleczko czyszcz¹ce do 
szyb. Usuwa nalot z papierosów, sok 
¿ywiczny, resztki owadów i inne zabru-
dzenia. Zapewnia wysoki po³ysk szyb bez 
smug, zarówno wewn¹trz, jak i na 
zewn¹trz samochodu.  

  

Wheel Cleaner
Air Freshener
Bumper, Tyre & Trim 
Upholstery Cleaner
Glass Cleaner
Leather Cleaner
TFR 
Universal Cleaner
Wash & Wax
Wax Polish

5 Litre
5 Litre
5 Litre
5 Litre
5 Litre
5 Litre

25 Litre
5 Litre
5 Litre
5 Litre

2
2
2
2
2
2
1
2
2
2

PWC005
PAF005
PTT005
PFC005
PGP005
PCL005
PTF025
PUC005
PWW005
PWP005

5010373038765
5010373038789
5010373038819
5010373038796
5010373038826
5010373038802
5010373038840
5010373038826
5010373038758
5010373040270
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Najwy¿szej jakoœci, zaawansowany wosk sa-
mochodowy, pozwalaj¹cy na uzyskanie g³êbo-
kiego, d³ugotrwa³ego po³ysku. Polecany przez 
brytyjskie muzea pojazdów i kluby posiadaczy 
aut zabytkowych.

Wosk samochodowy 
w wersji do lakierów tradycyjnych oraz 
metalizowanych. Przywraca po³ysk i g³êbiê koloru, 
nawet na d³ugo nieczyszczonej karoserii. Substancje
ochronne UV zapewniaj¹ ochronê przed utrat¹ intensywno-
œci koloru. Dostêpny w postaci mleczka i pasty.     

Polimerowy szampon antykorozyjny. Dodatek specjalnych komponen-
tów polimerowych pokrywa samochód warstw¹ ochronn¹, zabezpie-
czaj¹c¹ przed rdz¹ i korozj¹, szczególnie w miejscach uszkodzenia 
lakieru (rysy i odpryski).

Szampon z woskiem 
i formu³¹ g³êbokiego 
po³ysku. Mieszanka 
substancji nab³yszcza-
j¹cych pozostawia ide-
alny po³ysk lakieru, 
zawarte woski tworz¹ 
pow³okê chroni¹c¹ la-
kier przed czynnikami 
atmosferycznymi. 

Szampon przeznaczony do usuwania 
uporczywych zabrudzeñ z t³ustego 
nalotu drogowego oraz resztek owa-
dów. Pozostawia idealnie czyst¹ oraz 
b³yszcz¹c¹ powierzchniê woln¹ od 
zacieków.

Kredka Koloryzuj¹ca to ³atwy i szybki sposób na 
maskowanie wiêkszych ubytków (rys i zadrapañ do 
podk³adu, a nawet metalu oraz odprysków 
powsta³ych od uderzaj¹cych podczas jazdy 
samochodem kamieni). Prosta i szybka w sto-
sowaniu. Zawiera drobiny lakieru akrylowego 
i masy woskowej. Dostêpna w 8 podstawowych 
kolorach.

  

Triplewax Car Shampoo  
Triplewax Car Shampoo 
Triplewax Car Shampoo 
Triplewax CarPolish 
Triplewax Car Polish
Triplewax Metallic Car Polish
Triplewax  Auto Wash
Triplewax Wash & Wax
Triplewax Heavy Duty 
Auto Finish Advanced Car Wax               

  

jasnoczerwona
bia³a
czarna
granatowa
srebrna/szara
ciemnoczerwona
ciemnozielona
niebieska

500ml
1ltr
2ltr
350g
500ml
500ml
1ltr
1ltr
1ltr
500ml

12
12
6
12
12
12
12
12
12
6

TCS501
TCS011
TCS224
TPC350
TWL501
MCW500
AWS000
CWW010
CHW010
ARP500

PKK011
PKK002
PKK003
PKK004
PKK005
PKK006
PKK007
PKK008

24
24
24
24
24
24
24
24

5010373008201
5010373035979
5010373029510
5010373616352
5010373008249
5010373007211
5010373005484
5010373028032
5010373028049
5010373001622

5010373016572
5010373016589
5010373016596
5010373016602
5010373016619
5010373016626
5010373016633
5010373016640

Auto Finish

Wash & Wax

Auto Wash

Heavy Duty
Shampoo

Scratch Stick

Car Polish
& Metallic

gama
produktów

Szampon woskuj¹cy o bardzo 
skoncentrowanej formule. Myje 

oraz jednoczeœnie woskuje, o¿ywia 
kolory i doskonale konserwuje. Nadaje 
karoserii idealny po³ysk bez wysi³ku.

Car Shampoo

8
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Renowacyjna pasta do lakieru - usuwa rysy i zatarcia. Ta lekkoœcierna pasta 
oprócz zastosowania do lakierów samochodowych mo¿e byæ równie¿ stoso-
wana do powierzchni emaliowanych i lakierowanych, do ceramiki i metali. 

Produkt podany w postaci mleczka oraz pasty przeznaczony do 
odœwie¿ania i odm³adzania wygl¹du powierzchni szklanych. 
Preparat usuwa drobne powierzchowne zmatowienia. Specjalna 
formu³a œcierna usuwa zapieczony brud pozostawiaj¹c 
powierzchniê szklan¹ idealnie czyst¹ i lœni¹c¹. Do stosowania na 
wszelkiego rodzaju powierzchniach szklanych zarówno w samo-
chodzie, jak i w domu: oknach, lustrach, naczyniach celem ich 
wyraŸnego odœwie¿enia. 

Wielozadaniowy preparat do czyszczenia i polerowania powierzchni metalowych. Usuwa, 
drobne powierzchowne zmatowienia, odbarwienia, œniedŸ oraz patynê, pozostawiaj¹c 
wysokiej jakoœci lœni¹c¹ powierzchniê. Grubsze rysy za ka¿dym stosowaniem bêd¹ coraz 
mniej widoczne. Do stosowania na wszelkiego rodzaju powierzchniach stalowych, 
aluminiowych, miedzianych, mosiê¿nych i chromowanych, w samochodzie jak i w domu. 

Pasta polerska do lakierów niemetalicznych. Wyg³adza nowo malowane 
powierzchnie, usuwaj¹c nierównoœci i nacieki. Skutecznie niweluje 
mocniejsze zadrapania, odbarwienia, oksydacje, nierównoœci i odpryski
ze starszych lakierów. Mo¿e wymagaæ wyrównania ³agodniejszym 
regeneratorem np. T-Cut Original.

Bardzo skuteczne regeneratory. 
Usuwaj¹ warstwy utlenione, zmato-
wienia i miejscowe odbarwienia. 
Eliminuj¹ rysy i zadrapania. Czysz-
cz¹ karoseriê ze smo³y, ¿ywicy, za-
pieczonych owadów i innych uci¹¿li-
wych zabrudzeñ. 

T-Cut Glass PolishT-Cut Original & Metallic

T-Cut Metal Polish

Rubbing Compound

T-Cut Scratch Remover

9
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Mleczko woskuj¹co-poleruj¹ce zawiera mie-
szankê delikatnych œrodków poleruj¹cych 
po³¹czonych z doskona³ym woskiem. Jest ide-
alne do stosowania na nowych delikatnych 
lakierach, równie¿ metalicznych i per³owych.

T-Cut Wax
T-Cut Color Fast

Woskuj¹cy regenerator lakieru to 
jedyny w swoim rodzaju preparat 
pielêgnacyjny o potrójnym dzia-
³aniu. Czyœci, regeneruje i zabez-
piecza lakier akrylowy, metaliczny 
i per³owy w starych i nowych 
samochodach. Dziêki unikalnej 
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T-Cut Color Fast  bia³y
T-Cut Color Fast  czarny
T-Cut Color Fast  jasnoczerwony
T-Cut Color Fast  ciemnoczerwony
T-Cut Color Fast  granatowy
T-Cut Color Fast  ciemnozielony
T-Cut Color Fast  srebrny ciemny
T-Cut Color Fast  srebrny
T-Cut Color Fast  niebieski

500ml
500ml
500ml
500ml
500ml
500ml
500ml
500ml
500ml

6
6
6
6
6
6
6
6
6

PCF001
PCF002
PCF003
PCF004
PCF006
PCF007
HMW008
PCF009
CMW011

5010373011720
5010373011737
5010373011744
5010373011751
5010373011775
5010373011782
5010373007822
5010373011805
5010373009529

T-Cut Original Colour Restorer
T-Cut Metallic Colour Restorer
T-Cut Glass Polish  butelka
T-Cut Glass Polish  tuba
T-Cut Metal Polish  butelka
T-Cut Metal Polish  tuba
T-Cut Wax 
T-Cut Scratch Remover tuba
Rubbing Compound                                         

375ml
375ml
500ml
150g
500ml
150g
500ml
150g
170g

12
12
6
12
6
12
6
12
12

TCT375
TCM375
TGC500
TGC150
TMP500
TMP150
TCW500
TSR150
RCP006

5010373008096
5010373008102
5010373033852
5010373033845
5010373033876
5010373033869
5010373029657
5010373015346
5010373273227

formule chemicznej b³yskawicznie przywraca 
oryginaln¹ g³êbiê koloru, usuwaj¹c odbarwione 
(utlenione) warstwy lakieru oraz inne uci¹¿liwe 
zabrudzenia. Usuwa drobne rysy, a pigmenty bar-
wi¹ce podkreœlaj¹ g³êbiê koloru. Pozostawia na 
lakierze trwa³¹, ochronn¹ warstwê wosku, na-
daj¹c idealny po³ysk.



Microfibre Cloth
Polishing Mitt
Wash Mitt
Polish Applicator Pad
Wash Pad

PVA Chamois
100g Stockinette Polishing Cloth
200g Stockinette Polishing Cloth
400g Stockinette Polishing Cloth
800g Stockinette Polishing Cloth
Superfine Polishing Cloths (5 pack)
Handy Towels Twinpack
Twin Pack Duster
Anti Mist Cloth
Valeting Cloth

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

12
6
6
6
6

6
12
12
12
6
6
6
12
12
6

CTA002
CTA021
CTA126
CTA022
CTA023

CTA001
CTA036
CTA037
CTA038
CTA039
CTA143
CTA142
CTA009
CTA010
CTA016

Large Sponge
Jumbo Sponge
Bugshifter Sponge
Sponge Glove
Mammoth Sponge

12
12
12
12
6

CTA004
CTA003
CTA005
CTA015
CTA018

5010373036600
5010373036617
5010373036624
5010373037348
50766758

5010373036457
5010373036464
5010373036631
5010373036471
5010373036488

5010373036372
5010373036389
5010373036396
5010373036402
5010373036419
5010373037003
5010373036433
5010373036440
5010373036495
5010373037881

gama
produktów

19

12

9

8

13

20

14

10

7

4

5

6

2

1

3

11

16

17

15

18
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Wash Brush (Water Fed)
Long Handled Wash Brush
Alloy Wheel Brush
Spoke Wheel Brush
Wheel, Grill & Bumper Brush
Long Handled Squeegee
Water Blade Squeegee
Brake Dust remover Brush
Detail Brushes (3 pack)
Soap Sticks (pack of 20)
Car Polisher
Extendable Water Fed Wash Brush

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
6

CTA127
CTA011
CTA012
CTA121
CTA122
CTA124
CTA125
CTA013
CTA014
CTA020
CTP001
CTA033

5010373036518
5010373036525
5010373036549
5010373036556
5010373036563
5010373036587
5010373036594
5010373037171
5010373037164
5010373036648
5010373040386
5010373036730

gama
produktów

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

3

4

19

18

9

8

17

11

12

5

16

15

10

13

6

14

7

2

1

11

1.5sqft Chamois  (Medium)
2.5sqft Chamois  (Large)
3.5sqft Chamois  (Jumbo)
4.5sqft Chamois  (Full Skin)
Synthetic Cloth / Cloth
Perforated Synthetic Chamois
Synthetic Demister Pad

1
2
3
4
5
6
7

12
6
6
6
12
6
12

CTA150
CTA250
CTA350
CTA450
CTA007
CTA006
CTA008

5010373036327
5010373036334
5010373036341
5010373036358
5010373036365
5010373037157
5010373036501
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Uniwersalny p³yn do czyszczenia 
wszelkich powierzchni. Usuwa 
brud oraz t³usty naloty z szyb, 
kokpitu i elementów z plastiku. 
Doskonale usuwa resztki owadów 
i ptasie odchody z szyb oraz la-
kieru. Mo¿e byæ równie¿ stosowany 
na felgach i oponach do usuwania 
powierzchownych zabrudzeñ.

Rewolucyjny, bezdotykowy wosk samocho-
dowy w p³ynie. Bardzo prosty i ³atwy 
w stosowaniu. Wystarczy sp³ukaæ samo-
chód rozpuszczonym w wodzie woskiem 
tu¿ po myciu. Zapewnia wspania³y, 
lustrzany po³ysk i doskona³e, skraplanie 
wody na powierzchni lakieru.

Green Demon

Demon Shine

Demon Shine Spray On Shine
Demon Shinet Pour On Shine

500ml

500ml

1ltr
2ltr
 

12

6

6
4
 

GDM501

CDS501

CDS101
CDS201

5010373031896

5010373041208

5010373037355
5010373037386

Demon Shine

Green Demon

Demon Shine 
Spray on Shine

Nie masz czasu na woskowanie?
Polerowanie karoserii jest dla Ciebie nud-
n¹ i mecz¹c¹ czynnoœci¹? Zastosuj nowy 
Demon Shine w atomizerze. Po prostu 
spryskaj karoseriê i zetrzyj szmatk¹. Jest 
to rewolucyjny, niezwykle prosty w u¿yciu 
produkt daj¹cy najwy¿szej jakoœci po³ysk 
lakieru w mo¿liwie najkrótszym czasie.

12

page12 -left



Krem do skóry zawiera specjalne œrodki, delikatnie czyszcz¹ce 
skórê oraz mieszankê olejków i wosków, nawil¿aj¹cych 
i od¿ywiaj¹cych jej powierzchniê. Preparat mo¿e byæ 
stosowany do czyszczenia powierzchni plastikowych i wi-
nylowych, pozostawiaj¹c wykoñczenie o niskim poziomie 
po³ysku. 

Specjalny preparat do usuwania szczególnie uporczywych plam 
i zabrudzeñ z tapicerek miêkkich. Szybko penetruje za-
brudzenia i wyci¹ga brud z plam po czekoladzie, flamastrach, 
sosach, sokach, kawie, gumie do ¿ucia, oleju czy paliwie. Nie 
zawiera wybielaczy i wysycha nie pozostawiaj¹c plam.

Pianka do czyszczenia tapicerek skórzanych, materia³owych
i welurowych oraz  wyk³adzin dywanowych. Posiada substancje 
neutralizuj¹ce nieprzyjemne zapachy po ¿ywnoœci, tytoniu, 
zwierzêtach - pozostawia przyjemny cytrusowy zapach.

Kokpit zawieraj¹cy substancje UV chroni¹ce powierzchniê 
przed pêkaniem i odbarwianiem siê. Pozostawia matowe 
wykoñczenie oraz przyjemny, cytrusowy zapach we wnêtrzu 
samochodu.

Stain Valet

Interior Valet

Leather Valet

Dash Valet

Stain Valet  ze szczoteczk¹
Interior Valet  ze szczoteczk¹ 
Interior Valet MEGA CAN
Leather Valet  aerozol               
Leather Valet  mleczko              
Dash Valet  

  

Flash Dash  cytrusowy 
Flash Dash  owocowy
Flash Dash  waniliowy
Flash Dash  pomarañczowy
Flash Dash  zielone jab³uszko
 
Flash Dash Protectant High Shine
Flash Dash Dashboard Wipes  w saszetce
Flash Dash Dashboard Wipes  w tubie 
Flash Dash Shine Pad  g¹bka 

300ml
400ml
750ml
400ml
500ml
500ml

500ml
500ml
500ml
500ml
500ml

375ml
15szt
25szt
1szt

12
12
12
12
6
12

6
6
6
6
6

12
8
6
6

SVC300
IVC400
IVC750
LVC400
LVC500
DVC500

FDC506
FDS506
FDV506
FDO506
FDA506

FDP375
FDP015
FDT025
FDP001

5010373026342
5010373024737
5010373023105
5010373026366
5010373033821
5010373026359

5010373893487
5010373010013
5010373010020
5010373033517
5010373033500

5010373007747
50766741
5010373037287
5010373037249

13
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Szeroka gama preparatów do na-
b³yszczania i pielêgnacji kokpitu. 
Doskona³e do powierzchni plastiko-
wych, skórzanych, gumowych i wy-

Flash Dash

konanych z materia³ów syntetycznych. Szczególnie 
polecane do kokpitów samochodowych oraz zderzaków, 
obramowañ lusterek, listew drzwiowych itp. Zawieraj¹ 
œrodek antystatyczny. Dostêpne w ró¿nych postaciach: 
aerozolowej, mleczka, œciereczek, g¹bki. W piêciu 
œwie¿ych aromatach: cytrusowym, owocowym, poma-
rañczowym, waniliowym i zielonego jab³ka.



Seria prostych w u¿yciu preparatów czyszcz¹cych, nab³yszczaj¹cych i konserwuj¹cych plastikowe 
i gumowe zewnêtrzne elementy wykoñczeniowe. Doskona³e do opasek drzwiowych, zderzaków, 
œcianek opon. Pozostawiaj¹ d³ugotrwa³y po³ysk i chroni¹ przed szkodliwym dzia³aniem s³oñca - 
p³owieniem. Dostêpne w postaci ¿elu lub aerozolu. Przeznaczone do elementów w ka¿dym kolorze.

Czarny ¿el do regeneracji zderzaków. 
Dziêki specjalnej kompozycji substancji 
woskowych i polimerowych, odnawia 
czarne zderzaki, listwy, klamki, obudowy 
lusterek itp., przywracaj¹c ich pierwotny, 
czarny kolor. Nab³yszcza i zabezpiecza 
przed p³owieniem.

Czyœci elementy z chromu, stali nierdzewnej, mosi¹dzu, niklu, miedzi, aluminium i srebra. Przywraca 
im oryginalny po³ysk i blask. Skutecznie usuwa patynê oraz œniedŸ z elementów, które nie by³y 
czyszczone nawet od wielu lat. Idealny do felg chromowanych.

Preparat do usuwania plam ze smo³y, ¿ywicy, asfaltu, smaru, resztek po owadach oraz innych nalotów, 
powsta³ych na karoserii, felgach, plastikowych i chromowanych elementach wykoñczeniowych.

Wygodne w u¿yciu œciereczki nas¹czane do czyszczenia szyb, idealnie 
mieszcz¹ce siê w bocznych kieszeniach drzwi. Pozwalaj¹ szybko i sku-
tecznie wyczyœciæ szyby z t³ustego nalotu, dymu nikotynowego, odcisków 
palców i innych zabrudzeñ. Posiadaj¹ przyjemny zapach zielonego jabka.

Zawiera szybko dzia³aj¹ce zwi¹zki rozpuszczaj¹ce t³uszcz, nalot tytoniowy i inne zabrudzenia. 
Pozostawia idealnie czyst¹ powierzchniê szyb wewn¹trz i na zewn¹trz. Formu³a preparatu zawiera 
zwi¹zki zmniejszaj¹ce parowanie szyb oraz zwi¹zki rozpuszczaj¹ce resztki organiczne owadów.

Black Trim Wax
Original Black  aerozol                                                    
Original Black  ¿el                                                 
Tar Remover                                                         
Chrome Trim Polish
Screen Clean
Screen Wipes
Bug Blitz                                                        

 

375ml
500ml
500ml
375ml
375ml
750ml
20szt
750ml

12
6
6
12
12
10
6
10

BTW375
OBS500
OBB500
TAR375
CTP375
SCT750
CSW015
BBT750

5010373007723
5010373002230
5010373033463
5010373007709
5010373007716
5010373037270
5010373034521
5010373037263

Black Trim Wax

Tar Remover

Chrome Wheel & Trim Polish

Screen Clean

Screen Wipes

Bug Blitz

Original Black

Usuwa martwe owady, ¿ywicê i ptasie odchody 
z powierzchni lakieru, szyb, zderzaków i lamp. 
Pozostawia b³yszcz¹ce czyste powierzchnie przy 
minimalnym wysi³ku. Mo¿e byæ stosowany zarówno 
przed, jak i tu¿ po myciu samochodu, celem do-
czyszczenia powierzchni z mocno zapieczonych 
resztek owadów.
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De-icer

Tyre Shine                                              
Tyre Slik                                                                 
Wheel Slik  aerozol                                                         
Wheel Slik  atomizer

Wonder Wheels
Wonder Wheels atomizer
Wonder Tyres
                                                      

500ml
500ml
500ml
750ml

500ml
500ml
500ml

12
6
6
6

6
6
6

CTS500
TYS500
WSL500
WST750

WWK500
WWT500
WTS500

5010373895580
5010373003459
5010373002445
5010373037300

5010373019344
5010373039908
5010373029244

Zestaw do czyszczenia felg. Usuwa grube 
naloty i zapieczony py³ hamulcowy pozo-
stawiaj¹c lœni¹c¹ powierzchniê. Przezna-
czony do wiêkszoœci felg aluminiowych, 
metalowych oraz ich plastikowych elemen-
tów wykoñczeniowych. Dostêpny w postaci 
p³ynu i atomizera.

Preparat do konserwacji i nab³yszczania opon. 
Pozwala uzyskaæ wysokiej jakoœci, trwa³y, 
b³yszcz¹cy wygl¹d opony. Unikalna konstruk-
cja dyszy pojemnika pozwala u¿ywaæ go w ka-
¿dym po³o¿eniu, równie¿ do góry dnem, co 
zapewnia ³atwoœæ aplikacji i maksymalne 
wykorzystanie preparatu. 

Pianka do opon, skutecznie czyœci i za-
bezpiecza boczne œcianki opon przed 
pêkaniem i szkodliwym dzia³aniem s³oñca. 
Nadaje im doskona³y wygl¹d, intensywny, 
b³yszcz¹cy, czarny kolor, stwarzaj¹c wra¿enie 
mokrej opony. Preparat w postaci pianki.

Preparat do nab³yszczania i konserwacji opon. 
Nadaje doskona³y intensywny, b³yszcz¹cy, 
czarny kolor. Œrodek zawiera specjalne sub-
stancje o w³aœciwoœciach konserwuj¹cych 
gumê, które pokrywaj¹ oponê warstw¹ 
ochronn¹. Specjalna konstrukcja aplikatora 
umo¿liwia jego u¿ywanie w pozycji do góry 
dnem. Wielokrotny zwyciêzca testów.

Preparat do czyszczenia felg  w postaci pianki 
w aerozolu i p³ynu w atomizerze. Usuwa 
z powierzchni felg nalot, smary oraz wszelkie 
zanieczyszczenia, powsta³e podczas jazdy. 
Doskona³y do felg aluminiowych, chromowanych, 
jak równie¿ ich plastikowych czêœci wykoñ-
czeniowych i ko³paków. Specjalny aplikator 
w aerozolu umo¿liwia u¿ycie opakowania do góry 
dnem.

Tyre Slik

Wonder Wheel

Wonder Tyre

Tyre Shine

Wheel Slik

15
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Double TT Maintenance                  
Double TT Maintenance                           
Double TT Maintenance
Double TT Maintenance  atomizer                      
Double TT Maintenance 
Brake Clutch & Parts Cleaner 
Brake Clutch & Parts Cleaner                                     
Carb & Choke Cleaner                                                                                   
Engine Cleaner & Degreaser 
Flat Mate 
Flat Mate 
Power Start
Ignition Sealer
                               
                     

200ml
400ml
600ml
500ml
5Ltr
500ml
200ml
500ml
500ml
300ml
500ml
300ml
150ml

12
12
12
6
4
12
15
12
12
12
12
12
12

DTT200
DTT400
DTT600
DTT500
DTT050
BPC500
BPC200
CCN500
ECL505
CFM300
CFM500
PSA300
LGS000

5010373895764
5010373895771
5010373895788
5010373035689
5010373007342
5010373000816
5010373040317
5010373000939
5010373019429
5010373005972
5010373005965
5010373895139
5010373372159

Do jego podstawowych zadañ nale¿y g³êboka penetracja po³¹czeñ, odblokowy-
wanie zapieczonych elementów, usuwanie wilgoci, ochrona przed rdzewieniem, 
likwidacja pisków i zgrzytów na z³¹czu dwóch pracuj¹cych elementów oraz ich 
smarowanie. Konserwuje podatne na korozje czêœci, elementy z³¹czeniowe, 
nakrêtki, œruby, kable, itp. Usuwa œlady po kredkach, gumie, kleju z wiêkszoœci 
powierzchni. Pozostawia warstwê ochronn¹, zapobiegaj¹c¹ powstawaniu 
korozji. Przydatny w samochodzie, domu, gara¿u, warsztacie i ogrodzie.

P³yn do mycia i odt³uszczania silnika. 
Zmywalny wod¹, odpowiedni do stosowania 
na powierzchniach aluminiowych. Jego 
unikalna formu³a jest równie¿ skuteczna 
przy usuwaniu smo³y, czyszczeniu pêdzli 
i odt³uszczaniu pod³óg.

Formu³a preparatu pozwala skutecz-
nie uruchomiæ zimny silnik, nawet 
przy s³abym akumulatorze i silnym 
mrozie. Zapobiega nadmiernemu 
zu¿yciu czêœci ruchomych podczas 
uruchamiania zimnego silnika. 
Smaruje górny pierœcieñ cylindra.

Pow³oka antyprzebiciowa, uszczelniaj¹ca prze-
wody wysokiego napiêcia, kopu³kê rozdzielcza 
w uk³adzie zap³onowym. Pozostawia trwa³¹ 

Preparat do szybkiej naprawy przebitej 
opony bezdêtkowej. Umo¿liwia jazdê 
w kilka minut po naprawie bez konie-
cznoœci wymiany ko³a. Poj. 300ml: 155 
R13, Poj. 500ml: wiêksze rozmiary.  

Profesjonalny produkt warsztatowy. Usuwa py³ 
hamulcowy, smary, nalot drogowy, olej, p³yny, 
 paliwo i wszelkiego rodzaju brud. Pomaga 
      redukowaæ skrzypienie i szumienie hamulców.

Specjalny preparat do usuwania 
nagarów, zabrudzeñ, nalotu oraz 
smarów z gaŸników i automaty-
cznych przepustnic. Nieszkodliwy 
dla katalizatorów. Redukuje zu¿ycie 
paliwa, poprawia pracê silnika. 
Rozwi¹zuje problemy zanieczysz-
czonego paliwa, zatykaj¹cego 
dysze.

Engine Cleaner & Degreaser

Double TT

Carb & Choke Cleaner

Brake Clutch & Parts Cleaner

Power Start

Ignition Sealer

Flat Mate

16
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Wykonane z polietylenu kanistry o wysokiej 
gêstoœci zapewniaj¹ maksymalne bezpieczeñ-
stwo oraz szczelnoœæ. 
Pojemnoœæ: 5 litrów. Dostêpnoœæ w kolorach: 
czarnym, czerwonym, zielonym. 

Pertol Can

Fuel Can   czarny
Petrol Can   czerwony
Petrol Can   zielony

5ltr
5ltr
5ltr

10
10
10

TPE005
TPF005
TPH005

5010373893692
5010373893685
5010373893678

pow³okê izolacyjn¹, 
u³atwiaj¹c rozruch 
silnika, szczególnie 
w okresie du¿ej wil-
gotnoœci powietrza. 



Uszczelka w paœcie bezazbestowa. Stosuje siê j¹ na wszystkich 
z³¹czach, nara¿onych na dzia³anie wysokich temperatur. Pozostaje 
elastyczna, umo¿liwiaj¹c prosty demonta¿ ³¹czonych elementów. 

Banda¿ tworzy mocn¹ warstwê uszczelniaj¹c¹. Zabezpiecza przed 
wydostawaniem siê spalin z nieszczelnoœci i wycisza pracê uk³adu 
wydechowego.

Masa plastyczna, przeznaczona do uszczelniania ma³ych ubytków 
w uk³adzie wydechowym. Twardnieje po ogrzaniu uk³adu.

Klej PowerBond Mirror-Fix w ci¹gu kilku minut trwale 
mocuje dodatkowe wyposa¿enie samochodowe takie jak 
tylne lusterka, anteny radiowe i telefoniczne do szk³a 
i metalu. 

Uszczelki silikonowe dostêpne w ko-
lorze czarnym i bezbarwnym. 

Wysoce skoncentrowany p³yn do sprys-
kiwaczy. Rozcieñczony z wod¹ w wa-
runkach letnich 1:19, daje 20 litrów 
gotowego p³ynu z 1 litrowego opa-
kowania. Szybko usuwa brud, nalot 
drogowy oraz owady z szyb i ref-
lektorów. Dostêpny w zapachu œwie¿ej 
pomarañczy, wiœni lub zielonego 
jab³ka.

Muflit Bandage 
Muflit Paste 
Fire Putty
Thread Lock
Mirror Fix
Clear Silicone Sealer
Black Silicone Sealer
Gastite Blue
Gastite Red
 Instant Gasket

Kleen Air
In Car Odour Eliminator 
Screen Wash Apple
Screen Wash Orange
Screen Wash Cherry

1szt
250g
120g
3g
1g
38g
38g
tuba
tuba
38g

150ml
250ml
1ltr
1ltr
1ltr

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

9
12
6
6
6

MSB111
MEP251
FIP120
PBA003
PBA004
CSS002
CSS001
GBG050
GRG050
GIG038

SOA009
CON250
FSW161
FSW162
FSW163

5010373411490
5010373032626
5010373025062
5010373004739
5010373004746
5010373005606
5010373005590
5010373005637
5010373005620
5010373005644

5010373032039
5010373037379
5010373033715
5010373033753
5010373037829

Gastite Blue

Instant Gasket

Gastite Red

Screen Wash

Mirror Fix

Silicone Sealer

Thread Lock

Fire Putty

Exhaust Repair Bandage

Exhaust Repair Paste

Klej PowerBond Thread Lock blokuje gwinty chroni¹c 
œruby, wkrêty i nakrêtki przed poluzowaniem siê lub 
przypadkowym odkrêceniem. 
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Preparat do czyszczenia klimatyzacji. Niszczy bakterie, 
wirusy, grzyby i zarodniki pleœni zbieraj¹ce siê w ele-
mentach uk³adu klimatyzacyjnego. Powstaj¹ce mikro-
organizmy wywo³uj¹ nieprzyjemny zapach i co gorsze 
mog¹ równie¿ powodowaæ problemy zdrowotne. Ca³y 
zabieg czyszczenia klimatyzacji trwa oko³o 10 minut 
i praktycznie odbywa siê samoczynnie. Po u¿yciu 
pozostawia przyjmy cytrusowy zapach. Jest 
w pe³ni bezpieczny dla cz³owieka i zwierz¹t.

Kleen Air

In Car Odour Eliminator
Preparat szybko i skutecznie neutralizuje 
nieprzyjemne zapachy wewn¹trz samo-
chodu trwale je usuwaj¹c. Pozostawia 
przyjemny œwie¿y aromat i jest odpo-

Nie twardniej¹ca, niebieska uszczelka samochodowa w paœcie, 
stosowana do ³¹czenia elementów metalowych. Do stosowania 
zarówno razem z normalnymi uszczelkami, jak i w miejscach gdzie 
nie s¹ one wymagane. Odporna na benzynê, olej napêdowy, olej, 
wodê, parê i p³yn ch³odniczy. Wytrzymuje temperatury w zakresie 

o ood –40 C do +150 C.

Silikonowa pasta uszczelniaj¹ca, za-
stêpuj¹ca wiêkszoœæ tradycyjnych 
uszczelek. Kolor ciemnoczerwony. 
Zastêpuje uszczelki korkowe, filcowe, 
papierowe i azbestowe. Odporna na 
olej, wodê, p³yn ch³odniczy. Wytrzy-

omuje temperatury w zakresie od –60 C 
odo +250 C.

Pó³ twardniej¹ca, czerwona uszczelka samochodowa w paœcie 
z doskona³ymi w³aœciwoœciami wype³niania ubytków w ³¹czo-
nych powierzchniach. Idealna do  ³¹czenia elementów 
metalowych o nierównej powierzchni. Do stosowania zarówno 
razem z normalnymi uszczelkami, jak i w miejscach, gdzie nie 
s¹ one wymagane. Odporna na benzynê, olej napêdowy, olej, 
wodê, parê i p³yn ch³odniczy. 
Wytrzymuje temperatury w zakresie 

o ood –40 C do +250 C.

Uszczelniaj¹ czêœci elementów ruchomych, u³atwiaj¹ ich 
poruszanie siê, nie twardniej¹ i nie wysychaj¹. Odporne 
na wodê. Izoluj¹ instalacjê elektryczn¹. S¹ odporne na 

o otemperaturê od -60 C do +260 C. Doskona³e do metalu, 
szk³a, gumy, winylu, tkanin i wiêkszoœci plastików.

wiedni do stosowania na 
dywanikach i tapicerce 
tekstylnej.



Skuteczny odmra¿acz do szyb pozwalaj¹cy 
szybko usun¹æ szron i lód z powierzchni szyb.

Odmra¿acz do szyb w ato-
mizerze o super silnej for-
mule funkcjonuj¹cej w tem-

operaturze do –48 C.

Preparat przeciwszronowy na³o¿ony 
na szybê w momencie przymrozków 
i mrozów krystalizuje siê tworz¹c 
luŸne ‘igie³ki’ lodu, które nastêpnie 
mo¿na usun¹æ wycieraczkami lub 
zmiotk¹, bez koniecznoœci mocnego 
skrobania szyby.

Skuteczny odmra¿acz do zamków, dzia³aj¹cy 
ow temperaturach do –25 C. Z aktywnym 

œrodkiem smaruj¹cym.

Preparat do konserwacji i sma-
rowania zamków opracowany na 
bazie penetratora smaruj¹cego 
Double TT.

Skoncentrowany p³yn do ch³odnic w kolorze niebieskim, zgodny z naj-
nowszymi standardami. 

oW stosunku 1:1 chroni do temperatury –36 C.
Gwarantuje 2 lata ochrony.

Skoncentrowany, najwy¿szej jakoœci p³yn do ch³odnic w kolorze 
czerwonym, zgodny z najnowszymi standardami. 

oW stosunku 1:1 chroni do temperatury –36 C.
Gwarantuje 5 lat ochrony.

Preparat silikonowy szczególnie przydatny 
w okresie zimowym. Chroni uszczelki 
gumowe drzwi przed przymarzaniem. 
Doskonale konserwuje gumê, chroni¹c j¹ 
przed parceniem.

Blue Star De-icer

Lock De-icer

Double TT
Lock Protector

De-icer

Pre-icer

Sub Zero De-icer

Silikon Spray

Premium Red Anti-Freeze

Blue Star Anti-Freeze

Blue Star De-icer
Blue Star De-icer
Lock De-icer
Double TT Lock Protector
Pre-icer
Sub Zero De-icer
Silikon Spray
Silikon Spray

300ml
600ml
50ml
50ml
500ml
500ml
300ml
65ml

12
12
24
24
12
12
12
24

EDI300
EDI600
EDI050
DTT555
TPI500
PDI500
ESS300
ESS065

5010373017586
5010373030585
5010373036099
5010373037140
5010373025130
5010373036860
5010373031131
5010373026151

De-icer

1ltr
2ltr
5ltr
25ltr
199ltr

1ltr
2ltr
5ltr
25ltr
199ltr

12
6
4
1
1

12
6
4
1
1

Blue Star Anti-Freeze
BSA001
BSA002
BSA005
BSA025
BSA199

Premium Red Anti-Freeze
FSA001
FSA002
FSA005
FSA025
FSA199

5010373020890
5010373020906
5010373020913
5010373024942
5010373024959

5010373020852
5010373020869
5010373020876
5010373024942
5010373028865
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Szampon samochodowy umo¿liwiaj¹cy jednoczesne mycie i woskowanie 
lakieru. Skutecznie usuwa wszelkie zabrudzenia drogowe, jednoczeœnie 
pozostawiaj¹c ochronn¹ warstwê wosku. 

Szampon zawieraj¹cy specjaln¹ kompozycjê substancji nab³yszcza-
j¹cych, gwarantuj¹cych lœni¹c¹ powierzchniê bez zacieków. Nie 
zawiera silikonów. Polecany przed zabiegiem woskowania.

Preparat do czyszczenia tapicerki. Aktywna formu³a pianki g³êboko 
penetruje w³ókna tkaniny usuwaj¹c zabrudzenia i plamy. Pozostawia 
przyjemny œwie¿y zapach. Bezpieczna do stosowania na skórze, welurze, 
winylu i wiêkszoœci materia³ów tekstylnych.

To specjalna mieszanka wosków i substancji nab³yszczaj¹cych, 
gwarantuj¹cych g³êboki po³ysk wolny od smug, nawet w momencie 
woskowania w pe³nym s³oñcu. Mo¿e byæ stosowany do wszelkiego 
rodzaju lakierów, równie¿ metalicznych i per³owych.

P³yn do czyszczenia felg o silnie skoncentrowanej formule, usuwa 
zapieczony py³ hamulcowy, smar i brud z felg oraz ich wykoñczeniowych 
elementów plastikowych.

Preparat do szyb. Usuwa brud, t³uszcz, nalot z dymu papierosowego 
pozostawiaj¹c lœni¹c¹ powierzchniê. Do stosowania wewn¹trz i na 
zewn¹trz samochodu.

P³yn efektywnie usuwa martwe owady, sok ¿ywiczny oraz ptasie 
odchody z lakieru, szyb, elementów plastikowych i lamp. Pozostawia 
lœni¹c¹ powierzchniê bez zacieków. 

P³yn efektywnie usuwa brud i t³uszcz z szyb, luster, kokpitu i pla-
stikowych elementów. Szybko czyœci powierzchnie przy minimalnym 
wysi³ku. Specjalna formu³a pomaga zmniejszyæ parowanie szyb. Do 
stosowania wewn¹trz i na zewn¹trz. 

Czyœci, konserwuje i nab³yszcza powierzchnie plastikowe, skórzane, 
drewniane, gumowe i z materia³ów syntetycznych. Szczególnie pole-
cany do samochodowych desek rozdzielczych. Odœwie¿a, pozo-
stawiaj¹c mi³y zapach. 

Regeneruje, przywraca kolor i nab³yszcza œcianki opon oraz wszelkie 
zewnêtrzne elementy plastikowe samochodu. Silikonowa formu³a
produktu chroni elementy przed p³owieniem i wod¹. Preparat 
przeznaczony jest do elementów wszelkiego koloru.

Ultra Wash & Wax 
Ultra Car Wash    
Ultra Car Wax
Ultra Glass Cleaner
Ultra Insect Remover
Ultra Multi Kleen
Ultra Wheel Cleaner
Ultra Upholstery Cleaner
Ultra Cockpit Shine
Ultra Tyre & Trim

1ltr
1ltr
500ml
500ml
500ml
500ml
500ml
400ml
400ml
400ml

12
6
6
12
12
12
12
12
12
12

UWW001
UCW001
UCW501
UGC501
UIR501
UMS501
UWC501
UUC400
UCS400
UTT400

5010373027790 
5010373027813
5010373027851
5010373027868
5010373040089
5010373040096
5010373027837
5010373027820
5010373028933
5010373027844

Wash and Wax

Car Wash

Upholstery Cleaner

Car Wax

Wheel Cleaner

Glass Cleaner

Insect Remover

Multi-Kleen

Cockpit Shine

Tyre and Trim
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Nowoczesny olej pó³syntetyczny przeznaczony do silników 
benzynowych i wysokoprê¿nych samochodów osobowych 
i dostawczych. W pe³ni mieszalny z olejami o tej samej 
klasie jakoœci i lepkoœci.
Specyfikacja: API SM/CF,  ACEA  A3, B3
Spe³nia wymagania: VW500.00, 505.00, MB229.1

10w40 Semi-Synthetic

Zaawansowany technicznie olej syntetyczny do 
wszystkich nowoczesnych silników w³¹czaj¹c w to 
silniki sportowe, turbodo³adowane zarówno ben-
zynowe, jak i Diesel’a. Do stosowania w samo-
chodach osobowych oraz lekkich dostawczych.
Specyfikacja: API SL/CF, ACEA A3, B3, B4. 
Spe³nia wymagania: VW502.00, 503.01, 505.00, 
MB229.3, Porche, BMW Longlife

Olej oparty na najlepszych bazach syntety-
cznych po³¹czonych z najnowszym technologi-
cznie pakietem dodatków. Przeznaczony do 
nowoczesnych, wymagaj¹cych silników ben-
zynowych samochodów osobowych i dosta-
wczych wymagaj¹cych najwy¿szej ochrony 
i smarowania.
Specyfikacja:API SM/CF, ACEA A3, B3, B4. 
Spe³nia wymagania: VW502.00, 505.00, 
MB229.3, Porche, BMW 

Idealny olej do silników typu ZETEC Ford u¿y-
waj¹cych zaworów hydraulicznych, w których 
pe³ny przep³yw oleju od momentu startu, jak 
i wysokotemperaturowej pracy jest g³ównym 
czynnikiem wp³ywaj¹cym na optymaln¹ moc, 
osi¹gi silnika oraz emisjê spalin.
Specyfikacja:API SL/CF, ACEA A1, B1. 
Spe³nia wymagania: Ford M2C-913A/B

5w30 Semi-Synthetic

5w40 Fully Synthetic

0w30 Longlife Fully Synthetic

5w30 Longlife
Fully Synthetic

5w30 Longlife
Fully Synthetic

Wysokiej klasy olej przeznaczony do silników Diesel’a samo-
chodów osobowych i lekkich dostawczych. Idealny do silników 
turbodo³adowanych, jak i z samoczynnym zap³onem. Dobra 
niskotemperaturowa p³ynnoœæ zapewnia ³atwiejszy rozruch 
i natychmiastowe smarowanie po zimnym starcie.
Specyfikacja: API CF/SL,  ACEA  B3, B4, A3
Spe³nia wymagania: VW500.00, 505.00, MB229.1

10w40 Diesel Semi-Synthetic

5w40 PD Diesel Fully Synthetic

Starannie dobrana mieszanka syntetycznych i mineralnych 
olejów do wysokoobrotowych silników Diesel’a. Idealny do 
samochodów osobowych, dostawczych oraz pó³ciê¿arowych 
pracuj¹cych w warunkach start/stop, a tak¿e d³ugiej szybkiej 
jazdy w pe³nym zakresie obrotów silnika.
Specjyfikacja: API CH-4/SL, ACEA B3, B4, E3, E5, E7, A3
Spe³nia wymagania: MB229.1, 
MB228.2/3, Volvo VDS-2 

15w40 Turbo Diesel Semi-Synthetic

W pe³ni syntetyczny olej opracowany do stosowania w samo-
chodach Volkswagen, Audi, Seat oraz Skoda wyposa¿onych 
w silniki Diesel’a z Pompo Wtryskami (PD) o specyfikacji VW 
505.01.
Specyfikacja: API CF/SM,  ACEA   B3, B4, C3,  A3
Spe³nia wymagania: VW502.00, 505.00, 505.01, BMW LL04; 
Ford M2C-917-A; MB 229.31; Porsche.

XWG011
XWG055
XNS011
XNS055
XSY011
XSY055
XVF011
XVF055
XFW011
XFW055
XGF011
XGF055

XGD011
XGD055
XSW011
XSW055
XPD011
XPD055

1 ltr
5 ltr
1 ltr
5 ltr
1 ltr
5 ltr
1 ltr
5 ltr
1 ltr
5 ltr
1 ltr
5 ltr

1 ltr
5 ltr
1 ltr
5 ltr
1 ltr
5 ltr

12
4
12
4
12
4
12
4
12
4
12
4

12
4
12
4
12
4

5w30
5w30
5w30
5w30
10w40
10w40
5w30
5w30
0w30
0w30
5w40
5w40

5w40
5w40
10w40
10w40
15w40
15w40

5010373037867
5010373037874
5010373039526
5010373039533
5010373031421
5010373031438
5010373031407
5010373031414
5010373019641
5010373031490
5010373019634
5010373031391

5010373035993
5010373036006
5010373031469
5010373031476
5010373031445
5010373031452

Diesel

Benzyna

20 Pamiêtaj aby zawsze odwo³ywaæ siê do instrukcji pojazdu zalecaj¹cej odpowiedni¹ specyfikacjê oleju.
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W pe³ni syntetyczny olej prze-
znaczony dla silników Diesel’a i 
benzynowych, a w szczególnoœci 
tych wyposa¿onych w filtry cz¹-
stek sta³ych DPF aby spe³niæ wa-
runki normy Euro IV dotycz¹cej 
emisji spalin. Równie¿ odpowie-
dni do samochodów osobowych 
i lekkich dostawczych marek 
BMW, Mercedes-Benz, Volkswa-
gen, Audi, Seat, Skoda z silni-
kami Diesel’a i z wyd³u¿onymi 
okresami miêdzy serwisowymi.
Specyfikacja: API SM/CF   ACEA 
A3, B3, B4, C3
Spe³nia wymagania: BMW LL04, 
MB 229.31/229.51,
VW 504 00/507 00

W pe³ni syntetyczny olej 
o przed³u¿onym okresie 
u¿ytkowania, specjalnie 
opracowany dla najno-
wszych silników Diesel’a 
i benzynowych General 
Motors, z wyd³u¿onymi 
okresami miêdzy serwi-
sowymi. Cechuje siê 
charakterystykami osz-
czêdzaj¹cymi zu¿ycie 
paliwa i mo¿e byæ 
równie¿ stosowany we 

wszystkich silnikach wymagaj¹-
cych oleju o specyfikacji ACEA  A3, B3, B4.
Specyfikacja: API SM/CF   ACEA A3, B3, B4

Spe³nia wymagania: GM-LL-A-025, GM-LL-B-025, BMW 
LL01, MB 229.3, VW 502 00/505 00



XPP010
XPP050
XDP010
XDP050
XPL010
XPL050
XPS010
XPS050

XAK010
XAK050
XAJ010
XAJ050
XAH010
XAH050
XAL010
XAL050
XAM010
XAM050

1 ltr
5 ltr
1 ltr
5 ltr
1 ltr
5 ltr
1 ltr
5 ltr

1 ltr
5 ltr
1 ltr
5 ltr
1 ltr
5 ltr
1 ltr
5 ltr
1 ltr
5 ltr

12
4
12
4
12
4
12
4

12
4
12
4
12
4
12
4
12
4

15w40
15w40
15w40 Diesel
15w40 Diesel
10w40
10w40
10w30
10w30

5w40
5w40
10w40
10w40
5w30
5w30
15w40 Diesel
15w40 Diesel
10w40 Diesel
10w40 Diesel

5010373035160
5010373035177
5010373035184
5010373035191
5010373035207
5010373035214
5010373035221
5010373035238

5010373035283
5010373035290
5010373035269
5010373035276
5010373035245
5010373035252
5010373035726
5010373035733
5010373038741
5010373038734

Wielosezonowy olej zapewniaj¹cy 
maksymalne osi¹gi i niezawodn¹ 
ochronê silnika od zimnego startu 
po wysokotemperaturow¹ jazdê. 
Odpowiedni dla silników wymaga-
j¹cych wy¿szej lepkoœci, benzyno-
wych oraz Diesel’a. Do samocho-
dów osobowych i dostawczych tur-
bodo³adowanych, jak i z samoczyn-
nym zap³onem.
W pe³ni mieszalny z olejami o tej 
samej klasie jakoœci i lepkoœci.
Specyfikacja:API SL/CF ACEA 
A3,B3,B4

Odpowiedni dla nowoczesnych silników typu Ford Zetec, 
wyposa¿onych w hydrauliczne popychacze oraz innych 
zawansowanych silników benzynowych i Diesel’a. Do 
samochodów osobowych i dostawczych turbodo³a-
dowanych, jak i z samoczynnym zap³onem wymagaj¹cych 
ni¿szej lepkoœci. Produkowany zgodnie z wymaganiami 
specyfikacji Ford M2C 913A/B. W pe³ni mieszalny z ole-
jami o tej samej klasie jakoœcii lepkoœci. 
Specyfikacja:API SL/CF  ACEA  A1, B1

Zapewnia maksymalne osi¹gi oraz niezawodn¹ ochronê silnika od 
zimnego startu po wysokotemperaturow¹ jazdê. Odpowiedni dla 
silników benzynowych oraz Diesel’a wymagaj¹cych ni¿szej lep-
koœci, zarówno turbodo³adowanych, jak i z samoczynnym za-
p³onem. W pe³ni mieszalny z olejami o tej samej klasie jakoœci 
i lepkoœci. Specyfikacja:API SL/CF ACEA  A2,B2

Mineralny olej silnikowy o niskiej lepkoœci zapewniaj¹cy maksy-
malne osi¹gi oraz niezawodn¹ ochronê silnika od zimnego startu po 
wysokotemperaturow¹ jazdê. Odpowiedni dla silników benzyno-
wych oraz Diesel’a, zarówno turbodo³adowanych, jak i z samo-
czynnym zap³onem. Specyfikacja:API SL/CF  ACEA  A2,B2

Opracowany w oparciu o ultra stabiln¹ syntetyczn¹ bazê 
olejow¹. Odpowiedni dla nowoczesnych, zaawansowa-
nych silników wymagaj¹cych ni¿szej lepkoœci, benzyno-
wych oraz Diesel’a. Do samochodów osobowych i dosta-
wczych, turbodo³adowanych, jak i z samoczynnym 
zap³onem. W pe³ni mieszalny z olejami o tej samej 
klasie jakoœci i lepkoœci.
Specyfikacja:API SL/CF  ACEA  A3,B3

Odpowiedni dla nowoczesnych silników wymagaj¹cych 
ni¿szej lepkoœci, benzynowych oraz Diesel’a. Do samo-
chodów osobowych i dostawczych, turbodo³adowanych 
jak i z samoczynnym zap³onem. W pe³ni mieszalny 
z olejami o tej samej klasie jakoœci i lepkoœci.
Specyfikacja:API SL/CF  ACEA  A3,B3. 
Spe³nia wymaga-nia:  MB229.1, VW500.00/50.500

Zapewnia maksymalne osi¹gi oraz niezawodn¹ ochronê wysokoobrotowych 
silników Diesel’a pracuj¹cych zarówno w warunkach start/stop, jak i d³ugiej 
wysokotemperaturowej jazdy. Odpowiedni dla samochodów osobowych 
i dostawczych turbodo³adowanych, jak i z samoczynnym zap³onem. W pe³ni 
mieszalny z olejami o tej samej klasie jakoœci i lepkoœci. 
Specyfikacja: API CH-4/Sl  ACEA  B3,B4, E3, E5, A3

15w40 Diesel Semi-Synthetic

5w30 Semi-Synthetic

10w40 Semi-Synthetic

10w40 Turbo Diesel
Semi-Synthetic

5w40 Fully Synthetic

10w30 Mineral

10w40 Mineral

15w40 Mineral

Olej silnikowy zape-
wniaj¹cy maksymalne 
osi¹gi oraz niezawodn¹ 
ochronê silnika od zimnego 
startu po wysokotemperaturow¹ 
jazdê. Odpowiedni dla silników 

Diesel’a zarówno turbodo³adowanych, jak i z samoczynnym 
zap³onem. W pe³ni mieszalny z olejami o tej samej klasie 
jakoœci i lepkoœci.
Specyfikacja:API CH-4/Sl  ACEA  B3, B4, E3, E5, E7, A3. 
Spe³nia wymagania: MB228.3, 229.1; 
Volvo VDS-2; VW505.00; MAN M3275

15w40 
Diesel Mineral

mineralne

syntetyczne

21Pamiêtaj aby zawsze odwo³ywaæ siê do instrukcji pojazdu zalecaj¹cej odpowiedni¹ specyfikacjê oleju.
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Olej pó³syntetyczny opracowany aby 
sprostaæ wymaganiom europejskich 
liderów w produkcji silników. Opraco-
wany z godnie z ostatnimi standarda-
mi ACEA. Zapewnia doskona³¹ p³yn-
noœæ w niskich temperaturach. Odpo-
wiedni do wiêkszoœci silników turbo-
do³adowanych, zarówno Diesel’a, jak 
i benzynowych, wielozaworowych 
i z wtryskiem.
Specyfikacja: API CF/SL  
ACEA B3, B4, A3



Preparat szybko usuwa osad 
i nagary z komory silników 
benzynowych i Diesel'a, które 
wp³ywaj¹ na pogorszenie 
jakoœci nowego oleju i pracy 
silnika.

Dziêki zaawansowanej technologii 
stabilnych polimerów skutecznie 
niweluje wycieki oleju do komory 
spalania, redukuj¹c niebieskawe 
dymienie z rury wydechowej i zu¿ycie 
oleju. Dzia³a poprzez uszczelnienie 
nieszczelnoœci pomiêdzy œciankami 
cylindrów, pierœcieniami t³oków i gnia-
zdami zaworów, w silnikach o wiêk-
szym przebiegu.

Poprzez rozpuszczenie rdzy, kamienia 
kot³owego i osadów powstaj¹cych 
w kana³ach ch³odz¹cych silnika, po-
prawia skutecznoœæ ch³odzenia. Zapo-
biega powstawaniu zatorów w uk³a-
dzie ch³odz¹cym, mog¹cych dopro-
wadziæ do przegrzania silnika. Do 
stosowania we wszystkich uk³adach 
ch³odz¹cych w tym aluminiowych. 
Ogranicza dzia³anie kwasów powo-
duj¹cych korozjê systemu.

Po wlaniu do ch³odnicy SZYBKO 
likwiduje istniej¹ce wycieki i po-
zostaje ca³y czas aktywny, likwi-
duj¹c nowo powstaj¹ce nieszczel-
noœci. Nie szkodliwy dla ch³odnic, 
uszczelek i wê¿yków gumowych. 
Do stosowania ze wszystkimi 
typami p³ynów ch³odz¹cych. 
Zawiera inhibitory korozji.

Engine Flush Stop Smoke
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Benzyna pozbawiona specjalnych do-
datków, a zw³aszcza wzbogacona bio-
komponentami mo¿e powodowaæ, ¿e na 
koñcówkach wtryskiwaczy bêd¹ odk³a-
daæ siê nagary. Skutkuje to spadkiem 
mocy silnika, gorsz¹ dynamik¹ oraz pro-
blemami z zap³onem. Petrol Treatment 
zapewnia maksymaln¹ efektywnoœæ oraz 
czystoœæ uk³adu paliwowego w silnikach 
benzynowych z wtryskiem i gaŸniko-
wych. Zapobiega powstaniu nagarów 
zapewniaj¹c prawid³ow¹ pracê wtryski-
waczy, gaŸnika i gniazd zaworów.

Petrol Treatment

Olej napêdowy pozbawiony specjalnych dodatków, 
a zw³aszcza wzbogacony biokomponentami mo¿e powodowaæ, 
¿e na koñcówkach wtryskiwaczy oraz œwiec ¿arowych bêd¹ 
odk³adaæ siê nagary. Skutkuje to spadkiem mocy silnika, gorsz¹ 
dynamik¹ oraz problemami z zap³onem. Diesel Treatment to 
dodatek zapewniaj¹cy maksymaln¹ efektywnoœæ i czystoœæ 
uk³adu paliwowego we wszystkich rodzajach silników Diesel'a 
równie¿ z turbodo³adowaniem.

Diesel Treatment
Je¿eli koñcówki wtryskiwaczy s¹ brudne i zapieczone nagarem, co powoduje miêdzy 
innymi spadek mocy silnika, przyspieszenia oraz nierównomiern¹ pracê na ja³owym 
biegu - zalecamy u¿ycie dodatku Injector Cleaner. Dodatek ten przywraca maksy-
maln¹ efektywnoœæ uk³adu paliwowego, poprzez rozpuszczenie istniej¹cych nagarów 
z koñcówek wtryskiwaczy, dysz gaŸnika i gniazd zaworów. Injector Cleaner 
przeznaczony jest do silników benzynowych z wtryskiem, gaŸnikowych oraz silników 
Diesel'a. Diesel Injector jest dedykowany wy³¹cznie do silników Diesel'a.

Injector Cleaner oraz 
Diesel Injector Cleaner 

Carlube Diesel Clean-burn to najwy¿szej jakoœci, b³yskawicznie dzia³aj¹cy dodatek do 
oleju napêdowego pozwalaj¹cy, poprzez poprawê w³aœciwoœci spalania paliwa 
natychmiast zredukowaæ wydobywaj¹cy siê czarny dym z rury wydechowej samochodu. 

Specjalnie przygotowany dodatek pozwalaj¹cy bezpiecznie stosowaæ benzynê 
bezo³owiow¹ w silnikach oryginalnie zaprojektowanych do stosowania benzyny 
o³owiowej. Chroni gniazda zaworów przed uszkodzeniem. Pomaga zapobiegaæ utracie 
mocy. Reguluje emisjê spalin.

Diesel Clean-burn

Lead Substitute

Radiator Flush Radiator Sealer

page22 -left

Radiator Flush
Radiator Sealer

300ml
300ml

12
12

RAF301
RAS301

50049646
50049639

Petrol Treatment
Injector Cleaner
Diesel Injector Cleaner
Diesel Treatment
Diesel Clean Burn

300ml
300ml
300ml
300ml
300ml

6
6
6
6
6

NPP361
NPI361
NID361
NPD361
NDC361

50047574
50047567
50056002
50047581
50047598

Engine Flush
Stop Smoke

300ml
300ml

6
6

NPF361
NSS361

50047611
50047604
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EP80w Hypoid gear oil

EP90w Hypoid gear oil

EP80w90 Hypoid gear oil

EP75w90 Hypoid gear oil

Przeznaczony do starszych przek³adni typu synchronicznego, dla 
których specyfikacja GL-5 jest zbyt wysoka i mog³a by prowadziæ do 
zatkania przewodów. Specyfikacja: API GL-4

Samochodowy olej przek³adniowy odporny na szczególnie wysokie 
ciœnienia. Zalecany do samochodów komercyjnych i osobowych, dla 
konstrukcyjnego sprzêtu transmisyjnego, manualnych skrzyñ biegów, 
dyferencja³ów, skoœnych przek³adni œlimakowych, osi hypoidalnych.
Specyfikacja: API GL-5

Bardzo wytrzyma³y olej przek³adniowy przeznaczony do stosowania 
w wysoko obci¹¿onych przek³adniach. Stanowi mieszankê rafinowanej 
bazy olejowej oraz szczególnie odpornych na ciœnienie dodatków 
siarkowo-fosforowych. Specyfikacja: API GL-5

Opracowany aby zapewniaæ najwy¿sz¹ ochronê przy bardzo du¿ych 
obci¹¿eniach wystêpuj¹cych podczas surowych warunków pracy 
w samochodach osobowych, jak i dostawczych, zarówno w skrajnie 
niskich, jak i wysokich temperaturach. Zalecany do manualnych skrzyñ 
biegów i dyferencja³ów. Specyfikacja: API GL-5

ATF-Q3 Automatic transmission fluid

ATF-Q Automatic transmission fluid
Charakteryzuje siê wysok¹ odpornoœci¹ na utlenianie i w³aœciwoœciami 
przeciwœciernymi. Do stosowania w automatycznych przek³adniach, 
uk³adzie kierowniczym, systemach hydraulicznych, skrzyniach biegów, 
w których zalecany jest ATF-A, ATF-D, ATF-D2 lub ATF Dexron II D.

™Specyfikacja: Dexron  II D 

Opracowany na podstawie kilku rafinowanych baz z odpowiednio 
dobranymi dodatkami. Produkt spe³nia wymogi bardzo niskich 
temperatur z zachowaniem doskona³ego smarowania i p³ynnego prze-
³o¿enia biegów. Zalecany do samochodów osobowych, autobusów, 
sprzêtu technicznego. Obejmuje specyfikacje Dexron II D, Dexron III, 
Dexron II E oraz nowe specyfikacje Ford Mercon M2C-166H i M2C-195A. 
Specyfikacja: Dexron  III™

Copper Anti-Seize

100+ Spray Grease
Wielozadaniowy pó³p³ynny smar w aerozolu przeznaczony do penetro-
wania, smarowania i ochrony szczególnie wa¿nych elementów 
ruchomych. Idealny do smarowania ³añcuchów, linek, zawiasów oraz 
elementów metalowych wymagaj¹cych smarowania i ochrony anty-
korozyjnej. Wysoka odpornoœæ na rozpryskiwanie powoduje, i¿ smar ten 
jest idealny do smarowania ³añcuchów motorów, motorowerów 
i rowerów.

White Spray Grease
Smar Bia³y,  zawieraj¹cy PTFE opracowany celem wypierania wody przy 
jednoczesnym zachowaniu wysokiej odpornoœci na wysokie 
temperatury, sól oraz zachowaniu doskona³ej ochrony antykorozyjnej. 
Przeznaczony do stosowania przede wszystkim tam, gdzie wymagane 
jest d³u¿sze smarowanie i ochrona elementów.

Wysokiej jakoœci, pozbawiony o³owiu, 
przeciwzatarciowy smar miedziany 
przeznaczony do aplikacji przy ³¹czeniu 
elementów pracuj¹cych w trudnych warunkach 
wysokich temperatur, celem ich póŸniejszego 
³atwego demonta¿u bez uszkodzeñ. Produkt oparty 
jest o bazy nietopniej¹cego smaru wzbogaconego 
kompleksami odpornymi na wysokie temperatury, 
œcieranie i wyp³ukiwanie. Idealny do ochrony po-
wierzchni metalowych przed zapiekaniem, wyciekami 
oleju czy wody oraz przed korozj¹. Do smarowania 
miêdzy innymi: szpilek kolektora wydechowego, 
ko³nierza i klamer, œrub i nakrêtek mocuj¹cych ko³a, 
tuleji wtryskiwaczy, klamer akumulatora, gniazd 

œwiec, sworzni hamulcowych, waha-
czy, sprê¿yn, prowadnic drzwi. Smar 
miedziany mo¿e równie¿ pomagaæ 
likwidowaæ piski hamulców przy 
aplikacji miêdzy innymi na ty³y 
klocków hamulcowych.

Copper Grease 
Copper Grease
Copper Grease
Copper Grease
Spray Grease
White Grease 

Hypoid EP80W
Hypoid EP90
Hypoid EP80W/90
Synthetic 75w/90
Synthetic 75w/90
ATF-Q    
ATF-Q3  

70gm
500gm
500ml
3Kg
400ml
500ml

1ltr
1ltr
1ltr
1ltr
500ml
1ltr
1ltr

12
12
12
1
12
12

12
12
12
12
12
12
12

XCG070
XCG500
CGA500
YGC003
XSG400
TWG500

XEP011
XEW011
XEY011
XOG100
XOG501
XAT011
XTE100

5010373888827
5010373888902
5010373034491
5010373008522
5010373020203
5010373005392

5010373019481
5010373019573
5010373019764
5010373020777
5010373019733
5010373019900
5010373019887
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