


Продуктов Код:
843654897515

Разфасовка:
300 ml.

Брой в Кашон:
15

ОПИСАНИЕ:

Нова и ефикасна формула за запечатване на течове в охладителната 
система. 
Може да остане в охладителната система без риск от запушване.

КАКВО ПРАВИ?

Запечатва пукнатини в радиатори, цилиндрови глави и блокове, 
докато продуктът остава в охладителната система.

ЗА КАКВО И КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА?

• Запечатва ефективно течове в радиатори от: мед, месинг, алуминий 
и пластмаса. 

• Запечатва течове и в радиатори на парното.

• Намалява консумацията на охладителна течност от изпаряване при 
двигатели с висока температура на работа.

• Уплътнява слаби точки в охладителната система.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:
1. Проверете дали охладителната течност (система) е чиста.

2. Разклатете добре продукта, за да се получи перфектно съчетание 
между компонентите.

3. При студен двигател без налягане в системата, развийте капачката 
на разширителното казанче или радиатора и изсипете 
съдържанието на продукта.

4. Завийте отново капачката и запалете двигателя да достигне 
работна температура от 80 С°- 90 С°

5. Проверете дали теча в системата е запечатан

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ:
Не е необходимо да се заменя антифриза / охладителна течност.

СЪВМЕСТИМОСТ
Съвместим с всички видове антифриз / охладителна течност.
539 Почиства Охладителнаат Система
249 Обезмаскител за Охладителната Система
492 Спира Течове Завинаги

ПРЕПОРЪКИ И ПОДДРЪЖКА:

Добрата поддръжка предотвратява скъпи ремонти, и нашия 
Технически Отдел препоръчва:

Да се извършва цялостна поддръжка и почистване на охладителната 
система:  

1 год. или 50 000 км.    

Добави превантивно:   

Не

Третира до 10 литра.

Спира Течове в Охладителната Система



Продуктов Код:
843654897539

Разфасовка:
300 ml.

Брой в Кашон:
15

ОПИСАНИЕ:

Високо концентриран продукт, за почистване на всички видове 
отпадъци (с изключение на масло), образували се в радиатора и 
охладителната система.

КАКВО ПРАВИ?

Последна генерация продукт, който премахва и почиства от 
замърсявания на всички видове радиатори и елементи, които 
изграждат охладителната система.

ЗА КАКВО И КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА?
• Разтваря, почиства и премахва всички видове утайки.

• Възстановява нормалния обмен на температура в радиатора / 
двигателя и всички компоненти.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

1. При студен двигател без налягане в системата, развийте капачката 
на разширителното казанче или радиатора и изсипете 
съдържанието на продукта.

2. Завийте отново капачката и запалете двигателя да достигне 
работна температура от 80 С°- 90 С°.

3. Оставете двигателя на празен ход в продължение на 30 - 35 
минути.

4. Изгасете двигателя и изчакайте да спадне температурата и 
налягането в охладителната система.

5. Източете системата и налейте с вода за отстраняване на някои 
заседнали отпадъчни материали. Напълнете системата с антифриз 
/ охладителна течност.

6. Завийте отново капачката.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

Липса на абразивни елементи - може да се използва във всеки 
двигател без риск от увреждане.

СЪВМЕСТИМОСТ
Съвместим с всички видове антифриз / охладителна течност.
515 Спира Течове по Охладителната Система
249 Обезмаскител за Охладителната Система
492 Спира Течове Завинаги

ПРЕПОРЪКИ И ПОДДРЪЖКА:

Добрата поддръжка предотвратява скъпи ремонти, и нашия 
Технически Отдел препоръчва:

Да се извършва цялостна поддръжка и почистване на охладителната 
система:  

1 год. или 50 000 км.   

Добави превантивно:   

1 год. или 30 000 км. 

Третира до 10 литра.

Почиства Охладителната Система



Продуктов Код:
843654897249

Разфасовка:
300 ml.

Брой в Кашон:
15

ОПИСАНИЕ:
Продукт предназначен  за почистване и премахване на мазнини, 
грес и други нефтопродукти от охладителната система

КАКВО ПРАВИ?
Основна функция на продукта е  разграждането и премахване на масло и 
маслени остатъци в охладителната система. Ефективно премахва остатъци от 
нефтопродукти.

ЗА КАКВО И КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА?
• Отстранява всички следи от масло в охладителната система причинени от: 

прегряване на автомобила, скъсана гарнитура на главата  или други.
• Възстановява нормалния обмен на температура в радиатора / двигателя и 

всички компоненти.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:
1. В случай, че концентрацията на масло в охладителната система е много, 

препоръчително е предварително да източите охладителната течност и да 
измиете с вода няколко пъти.

2. При студен двигател без налягане в системата, развийте капачката на 
разширителното казанче или радиатора и изсипете съдържанието на 
продукта.

3. Завийте отново капачката и запалете двигателя да достигне работна 
температура от 80 С°- 90 С°.

4. Оставете двигателя на празен ход в продължение на 30 - 35 минути.
5. Изгасете двигателя и изчакайте да спадне температурата и налягането в 

охладителната система.
6. Източете системата и налейте с вода за отстраняване на някои заседнали 

отпадъчни материали. Напълнете системата с антифриз / охладителна 
течност.

7. Завийте отново капачката.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ:
Липса на абразивни елементи - може да се използва във всеки двигател без 
риск от увреждане.
Процесът се повтаря за силно замърсени системи.

СЪВМЕСТИМОСТ
Съвместим с всички видове антифриз / охладителна течност.
515 Спира Течове по Охладителната Система
539 Почиства Охладителнаат Система
492 Спира Течове Завинаги

ПРЕПОРЪКИ И ПОДДРЪЖКА:
Добрата поддръжка предотвратява скъпи ремонти, и нашия Технически Отдел 
препоръчва:

Да се извършва цялостна поддръжка и почистване на охладителната система:  
1 год. или 50 000 км.   

Добави превантивно:   
Не

Третира до 10 литра.

Обезмаслител за Охладителната Система



Продуктов Код:
843654897492

Разфасовка:
236 ml.

Брой в Кашон:
15

ОПИСАНИЕ:

Нова и подобрена формула с металокерамични частици  за постоянно 
запечатване на течове в охлаждащата система.

КАКВО ПРАВИ?

Под въздействието на температура и налягане, продуктът  уплътнява, 
запечатва и запушва всякакъв вид пукнатини ( до 2 mm. ) в радиатора, 
цилиндровата глава и блока на двигателя.

ЗА КАКВО И КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА?

• Запушва  течове ЗАВИНАГИ в радиатори от: мед, месинг , алуминий 
и пластмаса.

• Благодарение на своята формула запечатва микро пукнатини в 
главите на цилиндрите:  чугун, стомана или алуминий.

• Запечатва течове в радиаторите на парното.

• Намаля консумацията на антифриз ( охладителна течност ) в 
двигатели с висока температура на работа.

• Запечатва критични области като : съединения от пластмаса и 
метал, гънки и върхове, свръзки между гумени уплътнения и др.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

1. ВАЖНО продуктът се разклаща добре, за да се получи перфектно 
съчетание между компоненти.

2. При студен двигател без налягане в системата, развийте капачката 
на разширителното казанче или радиатора и изсипете 
съдържанието на продукта.

3. Завийте отново капачката и запалете двигателя да достигне 
работна температура от 80 С°- 90 С°.

4. Проверете дали се е запечатал проблемния участък.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ:
Проверете дали охладителната система е чиста.

СЪВМЕСТИМОСТ
Съвместим с всички видове антифриз / охладителна течност.
515 Спира Течове по Охладителната Система
539 Почиства Охладителнаат Система
249 Обезмаскител за Охладителната Система

ПРЕПОРЪКИ И ПОДДРЪЖКА:

Добрата поддръжка предотвратява скъпи ремонти, и нашия 
Технически Отдел препоръчва:

Да се извършва цялостна поддръжка и почистване на охладителната 
система:  

1 год. или 50 000 км.    

Добави превантивно:   

Не

Третира до 10 литра.

CER-MET Спира Течове Завинаги



Продуктов Код:
843654897454
Разфасовка:

236 ml.

Продуктов Код:
843654897455
Разфасовка:

118ml.

Брой в Кашон:
15

ОПИСАНИЕ:
Нова генерация добавка за маслото 100% синтетична, специално 
предназначена за намаляване на износването и триенето на всички 
видове метали и метални сплави. Не съдържа тефлон.

КАКВО ПРАВИ?
Създава тънък слой върху вътрешните компоненти на двигателя, 
намалява триенето и износването, подобряване на 
производителността и намаляване на потреблението. Намалява 
механично натоварване и триене на всички метални части във 
вътрешността на двигателя. 
Не променя цвета, плътността или обема на маслото.

ЗА КАКВО И КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА?
• Намалява триенето и износването на движещите се части 

на двигателя.
• Намалява работната температура на двигателя.
• Заглушава вътрешните шумове на двигателя.
• Предотвратява окисление на двигателя и компонентите.
• Подобрява производителността и смазочните качества на маслото.
• Сигурност дори при пропусната смяна на масло.
• Не вреди на правилното функциониране на катализатори, 

филтри за твърди частици, турбо и др.
• Не се губи при смяна на маслото.
• Добавка за 100 000 км.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:
1. При изгасен двигател, отвийте капачката на маслото и добавете 

продукта.
2. Завийте капачката и запалете двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ:
Препоръчително добавете продукта след смяна на маслото.

СЪВМЕСТИМОСТ
Съвместим е с всички видове двигатели и масла.
447 Спира Течове на Масло
089 Противодимна Добавка
157 Смазва и Почиства Хидравлични Повдигачи
577 Вътрешно Почистване на Двигателя
448 Увеличава Компресията на Двигателя

ПРЕПОРЪКИ И ПОДДРЪЖКА:
Добрата поддръжка предотвратява скъпи ремонти, и нашия 
Технически Отдел препоръчва:

Поддържайте, почиствайте и третирайте смазващата система:  
2 год. или 90 000км.    

Добави предварително:    
1 год. или 50 000 км.   

236 ml. Третира до 10 литра.
118 nl.  Третира до 5 литра.

MT2000 100% Синтетична Добавка за Двигателя



Продуктов Код:
843654897447

Разфасовка:
300 ml.

Брой в Кашон:
15

ОПИСАНИЕ:
Продукт формулиран за третиране и запушване на маслени течове във всички 
видове двигатели. 

КАКВО ПРАВИ?
Възстановява еластичността и размера на съединения и уплътнения, за да 
предотврати течове на масло. Не променя цвета, плътността или обема на 
маслото.

ЗА КАКВО И КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА?
• Спира течове образували се от износване на гумени съединения и 

уплътнения.
• Предотвратяване на бъдещи течове - запазва гъвкавостта на съединения и 

уплътнения.
• Подобрява състоянието на засъхнали уплътнения и семеринги
• За Допълнителна защита, комбинирайте го с “MT2000 Синтетична Добавка 

за Масло”.
• Не вреди на правилното функциониране на катализатори, филтри за твърди 

частици, турбо и др.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:
1. При изгасен двигател, отвийте капачката на маслото и добавете продукта.
2. Завийте капачката и запалете двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ:
Продуктът действа постепенно, резултат от прилагането му може да се 
забележи след не по-малко от 400 - 500 km. Препоръчително добавяйте една 
разфасовка от продукта със смяна на маслото

СЪВМЕСТИМОСТ
Съвместим е с всички видове двигатели и масла.
454 MT2000 Синтетична Добавка за Двигателя
089 Противодимна Добавка
157 Смазва и Почиства Хидравлични Повдигачи
577 Вътрешно Почистване на Двигателя
448 Увеличава Компресията на Двигателя

ПРЕПОРЪКИ И ПОДДРЪЖКА:
Добрата поддръжка предотвратява скъпи ремонти, и нашия Технически Отдел 
препоръчва:

Поддържайте, почиствайте и третирайте смазващата система:  
2 год. или 45 000 км.    

Добави предварително:    
1 год. или 30 000 км.   
За допълнителна защита, комбинирайте го с “MT2000 Синтетична Добавка за 
Двигателя”.
Третира до 10 литра.

Спира Течове на Масло/ Течове в Дизелови Горивни Помпи



Продуктов Код:
843654897089

Разфасовка:
355 ml.

Брой в Кашон:
15

ОПИСАНИЕ:

Синтетичен продукт с нова формула на висок вискозитет 
формулиран за намаляване на: Количеството дим (бяло-синкав), 
вредни емисии и консумация на масло.

КАКВО ПРАВИ?

Образува тънък слой в свободните пространствата между 
износени елементи - уплътняване на сегментите, износване на 
буталата и др.
Не променя цвета, плътността или обема на маслото.

ЗА КАКВО И КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА?

• Намалява отделянето на замърсяващ дим (въглеродните 
емисии), генерирани от прекомерното изгаряне  масло.

• Идеален за ремонтирани двигатели или двигатели с висока 
консумация на масло

• Предотвратяване от запушване на филтъра за твърди частици 
причинени от прекомерната консумация на масло.

• Увеличава компресия на двигателя.
• Намалява вътрешния шум на двигателя.
• Улеснява преминаването на технически преглед.

• Не вреди на правилното функциониране на катализатори, 
филтри за твърди частици, турбо и др.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

1. При изгасен двигател, отвийте капачката на маслото и 
добавете продукта.

2. Завийте капачката и запалете двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ:
Препоръчително да добавите продукта след смяна на маслото.

СЪВМЕСТИМОСТ
Съвместим е с всички видове двигатели и масла.
454 MT2000 Синтетична Добавка за Двигателя
447 Спира Течове на Масло
157 Смазва и Почиства Хидравлични Повдигачи
577 Вътрешно Почистване на Двигателя
448 Увеличава Компресията на Двигателя

ПРЕПОРЪКИ И ПОДДРЪЖКА:

Добрата поддръжка предотвратява скъпи ремонти, и нашия 
Технически Отдел препоръчва:

Поддържайте, почиствайте и третирайте смазващата система:  
2 год. или 45 000 км.    

Добави предварително:    
1 год. или 30 000 км.   

Идеален за използване преди годишен преглед на автомобила.
Третира до 10 литра.

Противодимна Добавка



Продуктов Код:
843654897577

Разфасовка:
300 ml.

Брой в Кашон:
15

ОПИСАНИЕ:
Добавка за вътрешно почистване на двигателя.

КАКВО ПРАВИ?

Съдържа специални химични елементи, които разтварят и изчистват, 
всякакъв вид наслагвания по вътрешността на двигателя: утайки, лак, 
киселини, нагари и др. - само за 5 минути.

Вредните отлагания се образуват винаги и с помощта на този продукт, 
поддържате двигателя на вашия автомобил чист.
Не е опасен за гарнитури или уплътнения.

ЗА КАКВО И КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА?

• Почиства всички видове отпадъчни елементи по вътрешността на 
двигателя.

• Увеличава плътността на цилиндрите.
• Възстановява компресията на двигателя.
• Чисти овъглени сегменти, лепкави клапани и повдигачи.

• Може да се използва както на стари, така и на нови двигатели, ( 
замърсяването на един двигател не зависи от това дали е нов или стар, 
зависи от качеството на горивата и маслата, които ползваме ).

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

1. Стартирайте двигателя и изчакайте, докато достигне работна 
температура.

2. Спрете двигателя, отворете капачката на маслото и добавете 
съдържанието на продукта. Затворете капачката.

3. Стартирайте двигателя и го оставете празен ход, за максимум 5 
минути. - ВАЖНО: НЕ ФОРСИРАЙТЕ

4. Спрете двигателя и източете маслото.
5. Сменете масления филтър и маслото.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ:
Добавите продукта ПРЕДИ смяната на маслото.

Препоръчваме две почиствания на двигатели с турбо, които се нуждаят 
от подмяна поради счупване.

СЪВМЕСТИМОСТ
Съвместим е с всички видове двигатели и масла.
454 MT2000 Синтетична Добавка за Двигателя
447 Спира Течове на Масло
089 Противодимна Добавка
157 Смазва и Почиства Хидравлични Повдигачи
448 Увеличава Компресията на Двигателя

ПРЕПОРЪКИ И ПОДДРЪЖКА:

Добрата поддръжка предотвратява скъпи ремонти, и нашия Технически 
Отдел препоръчва:

Поддържайте, почиствайте и третирайте смазващата система:  
2 год. или 45 000 км.    

Добави предварително:    
1 год. или 30 000 км.   

За допълнителна защита, комбинирайте го с “MT2000 Синтетична 
Добавка за Двигателя”.
Третира до 10 литра.

Вътрешно Почистване на Двигателя



Продуктов Код:
843654897157

Разфасовка:
300 ml.

Брой в Кашон:
15

ОПИСАНИЕ:

Продукт за почистване и поддръжка нормалното функциониране на 
хидравличните повдигачи във всички видове съвременни двигатели.

КАКВО ПРАВИ?

Почиства и премахва специфични мазнини и отлагания в каналите на 
хидравличните повдигачи.

Осигурява правилното функциониране и натоварване на клапани и 
повдигачи.
Не променя цвета, плътността или обема на маслото.
Не е опасен за гарнитури или уплътнения.

ЗА КАКВО И КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА?

• Ефективно намалява шума на хидравлични клапани ( повдигачи ) при 
студен двигател ( студен старт ).

• Разтваря мръсотия, отломки и лакове в каналите на хидравличните 
повдигачи.

• Може да се използва както на стари, така и на нови двигатели, ( 
замърсяването на един двигател не зависи от това дали е нов или стар, 
зависи от качеството на горивата и маслата, които ползваме ).

• Не вреди на правилното функциониране на катализатори, филтри за 
твърди частици, турбо и др.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

1. Стартирайте двигателя и изчакайте, докато достигне работна 
температура.

2. Спрете двигателя, отворете капачката на маслото и добавете 
съдържанието на продукта.

3. Затворете капачката.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

Продуктът действа постепенно, резултат от прилагането му може да се 
забележи след не по-малко от 400 - 500 km. Препоръчително добавяйте 
една разфасовка от продукта след смяна на маслото.

СЪВМЕСТИМОСТ
Съвместим е с всички видове двигатели и масла.
454 MT2000 Синтетична Добавка за Двигателя
447 Спира Течове на Масло
089 Противодимна Добавка
577 Вътрешно Почистване на Двигателя
448 Увеличава Компресията на Двигателя

ПРЕПОРЪКИ И ПОДДРЪЖКА:

Добрата поддръжка предотвратява скъпи ремонти, и нашия Технически 
Отдел препоръчва:

Поддържайте, почиствайте и третирайте смазващата система:  
2 год. или 45 000 км.    

Добави предварително:    
1 год. или 30 000 км.   

За допълнителна защита, комбинирайте го с “MT2000 Синтетична 
Добавка за Двигателя”.
Третира до 10 литра.

Почиства и Смазва Хидравлични Повдигачи



Продуктов Код:
843654897448

Разфасовка:
150 ml.

Брой в Кашон:
15

ОПИСАНИЕ:

Последна генерация формула, която значително възстановява 
компресията на двигателя 

КАКВО ПРАВИ?

Бързо и ефективно намалява емисиите благодарение на 
възстановената компресия на двигателя.

Образува тънък слой в образувалите се разстояния (толеранси) между 
износени елементи - уплътняване на сегментите, износване на 
буталата и др.
Не променя цвета, плътността и обема на маслото 

ЗА КАКВО И КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА?
• Препоръчителна употреба: 

• Ползвай преди Годишен Преглед на Автомобила – за намаляване 
на въглеродните емисиите причинени от изгарянето на масло 

• Увеличава компресията на двигатели с висока консумация на масло 
• Предотвратява насищане катализатори и филтри за частици 
• Намалява шума на двигателя 

• Не вреди на правилното функциониране на катализатори, филтри 
за твърди частици, турбо и др.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

1. При изгасен двигател, отвийте капачката на маслото и добавете 
продукта.

2. Завийте капачката и запалете двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ:
Препоръчително да добавите продукта след смяна на маслото.

СЪВМЕСТИМОСТ
Съвместим е с всички видове двигатели и масла.
454 MT2000 Синтетична Добавка за Двигателя
447 Спира Течове на Масло
157 Смазва и Почиства Хидравлични Повдигачи
577 Вътрешно Почистване на Двигателя

ПРЕПОРЪКИ И ПОДДРЪЖКА:

Добрата поддръжка предотвратява скъпи ремонти, и нашия 
Технически Отдел препоръчва:

Поддържайте, почиствайте и третирайте смазващата система:  
2 год. или 30 000 км.    

Добави предварително:    
1 год. или 15 000 км.   

За допълнителна защита, комбинирайте го с “MT2000 Синтетична 
Добавка за Двигателя”

Третира до 5 литра.

Увеличава Компресията на Двигателя



Продуктов Код:
843654897133

Разфасовка:
118ml.

Брой в Кашон:
15

ОПИСАНИЕ:

Нова генерация добавка, със 100% синтетична формула, 
предназначена за намаляване на износването и триенето в механични 
или автоматични скоростни кутии, групи и диференциали. Не съдържа 
тефлон.

КАКВО ПРАВИ?

Създава тънък слой върху вътрешните компоненти на скоростната 
кутия, ефективно намалява температурата, триенето и износването на 
зъбните колела, подобрява производителността и улеснява 
превключването на предавките. 
Намалява механично натоварване и триене на всички метални части.
Не променя цвета, плътността или обема на маслото.

ЗА КАКВО И КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА?

• Оптимизира работата между вътрешните елементи на механични 
или автоматични скоростни кутии, редукционни групи и 
диференциали.

• Намалява шума и вибрациите, възникнали от износване.

• Възстановява правилното функциониране на клапаните и други 
компоненти в автоматични скоростни кутии.

• Понижава температурата в горещи точки (контакт между зъбните 
колела).

• Намалява образуването на утайка и удължава живота на 
скоростната кутия и всички елементи.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:
1. Налейте съдържанието на продукта директно в скоростната кутия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

При първоначалното действие на продукта, може да има 
придърпвания на автомобила, това е по-вероятно за автомобили с 
автоматични скоростна кутия.

СЪВМЕСТИМОСТ
Съвместим е с всички видове двигатели и масла.
НЕ Е СЪВМЕСТИМА СЪС СКОРОСТНИ КУТИИ ОТ ТИПА CVT.

ПРЕПОРЪКИ И ПОДДРЪЖКА:

Добрата поддръжка предотвратява скъпи ремонти, и нашия 
Технически Отдел препоръчва:

Поддържайте, почиствайте и третирайте скоростната кутия:   
2 год. или 60 000 км.   

Добави предварително:    

1 год. или 30 000 км. 

Третира до 5 литра.

100% Синтетична Добавка за Скоростни Кутии



Продуктов Код:
843654897584

Разфасовка:
118ml.

Брой в Кашон:
15

ОПИСАНИЕ:

Добавка за поддържане, модернизиране и възстановяване на 
нормалното функциониране на кормилната уредба.

КАКВО ПРАВИ?

Спира малки течове, предпазва от износване, намалява шума, 
омекотява и възвръща гъвкавостта на съединения и уплътнения.

ЗА КАКВО И КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА?
• Спира малки течове кормилната уредба.

• Намалява шума, вибрациите, температура и възстановява 
нормалното функциониране на волана.

• Намалява триенето между металните части.
• Намалява прекомерно голяма хлабина в кормилната уредба.
• Удължава живота на всички компоненти

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

1. При изгасен двигател, отвийте капачката на хидравличната 
система и добавете продукта директно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ:
Не съдържа тефлон. 100% Синтетична.

СЪВМЕСТИМОСТ
Съвместим е с всички видове хидравлични масла.

ПРЕПОРЪКИ И ПОДДРЪЖКА:

Добрата поддръжка предотвратява скъпи ремонти, и нашия 
Технически Отдел препоръчва:

Поддържайте, почиствайте и третирайте хидравличната система: 
2 год. или 60 000 км.    

Добави предварително:    

1 год. или 30 000 км. 

Третира до 5 литра.

100% Синтетична Добавка за Хидравличната Система



Продуктов Код:
843654897409

Разфасовка:
300 ml.

Брой в Кашон:
15

ОПИСАНИЕ:
Бяла литиева грес - спрей.

Идеален за смазване на всички метални елементи и повърхности, 
защита от ръжда и корозия.

КАКВО ПРАВИ?

Смазва всички движещи се части (панти, антени, зъбни колела, 
механизми за затваряне, ключалки, вентилатори, гаражни врати и 
много др.).
Не замръзва, не се отмива или разтапя.

Прониква и предпазва от корозия, причинена от влага, солена мъгла и 
всякакъв вид кондензация.

ЗА КАКВО И КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА?

• Смазване на прозорци, стартери, алтернатори и съединители, 
изложени на външни условия.

• Изолира влага, работи в широк температурен диапазон.
• Осигуряване на стабилност и добра изолация на външни елементи.
• Защита срещу ръжда.

• Използвайте навсякъде: дома, гаража, градината, автомобила, 
велосипеда и др.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:
1. Почистете добре повърхността.

2. Разклатете флакона и напръскайте добре, докато получите 
равномерен слой върху всички компоненти, които изискват 
смазване или защита.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ:
Може да се използва навсякъде.

Когато се прилага върху главината и джантата, внимавайте да не 
пръска върху дисковете на спирачките.

СЪВМЕСТИМОСТ
422 Супер Мултифунционален Продукт

ПРЕПОРЪКИ И ПОДДРЪЖКА:

Добрата поддръжка предотвратява скъпи ремонти, и нашия 
Технически Отдел препоръчва:

Поддържайте, почиствайте и третирайте компонентите:

1 год.    

Добави предварително:
1 год.   

Бяла Литиева Грес



Продуктов Код:
843654897412

Разфасовка:
300 ml.

Брой в Кашон:
15

ОПИСАНИЕ:

Спрей с високо съдържание на мед.

Медният спрей има висока устойчивост на: топлина, химикали и 

атмосферни влияния. 

КАКВО ПРАВИ?

Предотвратява износването и залепването на винтови връзки, 

изложени на много високи температури.

Предпазва от корозия.

ЗА КАКВО И КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА?

• Устойчив на висока температура до 1100°C.

• Идеален за съединения с високо налягане, връзки по

изпускателна система, болтовете, гайки, винтове и др.

• Идеален за свръзките на акумулатора.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

1. Използвайте върху чиста и суха повърхност.

2. Нанесете тънък и равномерен слой.

3. НЕ смесвайте с други продукти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

НЕ използвате с функциониращо оборудване под електрическо

напрежение. Използвате продукта в среда с подходяща

вентилация.

СЪВМЕСТИМОСТ

422 Супер Мултифунционален Продукт

ПРЕПОРЪКИ И ПОДДРЪЖКА:

Добрата поддръжка предотвратява скъпи ремонти, и нашия

Технически Отдел препоръчва:

Нанесете върху почистена повърхност.

Използвайте при необходимост. 

Спрей Медна Смазка



Продуктов Код:
843654897410

Разфасовка:
300 ml.

Брой в Кашон:
15

ОПИСАНИЕ:

Последна генерация продукт с нова и подобрена формула, за

смазване на вериги (Мотоциклети, Велосипеди и др.).

Специална Анти капкова формула.

КАКВО ПРАВИ?

• Смазва и предпазва веригата - издържа на екстремни условия.

• Кога да Използвам? - За намаляване на триенето и 

износването.

• Водно устойчив продукт. Смазва, предпазва, прониква и се

задържа по веригата.

• НЕ капе.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

1. При необходимост, почистете веригата от замърсявания, 

ръжда и грес с почистващ продукт.

2. Нанесете смазката от вътрешната страна на веригата при

въртене, така че продуктът да се разпредели равномерно.

3. Почистете джантата и гумата с кърпа, ако сте ги напръскали.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

Препоръчително проверявайте веригата всеки 300-500 км или

преди дълги пътувания.

СЪВМЕСТИМОСТ

422 Супер Мултифунционален Продукт

ПРЕПОРЪКИ И ПОДДРЪЖКА:

Добрата поддръжка предотвратява скъпи ремонти, и нашия

Технически Отдел препоръчва:

Поддържайте, почиствайте и третирайте компонентите:

на 1000 км.

Добави предварително:

на 500 км.

Смазка за Вериги – Анти-Капеща



Спрей Червена Грес

Продуктов Код:
843654897413

Разфасовка:
300 ml.

Брой в Кашон:
15

ОПИСАНИЕ:
Последно поколение аерозол - Синтетичен смазочен спрей

КАКВО ПРАВИ?
Формулиран е за смазване на всякакъв вид части. Издържа 
на високи температури до 250ºC, дори и при високи температури 
мазнината остава гъвкава, без да се напуква или втвърдява.

ЗА КАКВО И КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА?
• Смазвайте: вериги, кабели, водачи, ролки, лагери и др. ...
• Намаля износването и триенето на всякакви метални или 

пластмасови повърхности.
• Изолира влажността, работи в широк температурен диапазон.
• Премахва шумове и скърцания.
• Предпазва от ръжда.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:
1. Почистете добре повърхността.
2. Разклатете флакона и напръскайте добре, докато получите 

равномерен слой върху всички компоненти, които изискват 
смазване или защита.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ:
Може да се използва навсякъде.
Когато се прилага върху главината и джантата, внимавайте да не 
пръска върху дисковете на спирачките.

СЪВМЕСТИМОСТ
422 Супер Мултифунционален Продукт

ПРЕПОРЪКИ И ПОДДРЪЖКА:
Добрата поддръжка предотвратява скъпи ремонти, и нашия 
Технически Отдел препоръчва:

Поддържайте, почиствайте и третирайте компонентите:
1 год. 

Добави предварително:
1 год. 



Продуктов Код:
843654897500

Разфасовка:
300 ml.

Брой в Кашон:
15

ОПИСАНИЕ:

Последна генерация продукт предназначен за: Почистване на филтъра за 
твърди частици.

КАКВО ПРАВИ?

Повишава и поддържа температурата във филтъра за твърди частици над 
650 С°, за да стартира процеса на изгаряне и отстраняване на примеси и 

остатъци от филтъра, които впоследствие ще бъдат изхвърлени от 
изпускателната тръба.

ЗА КАКВО И КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА?

• Премахване на всички видове прах, сажди, нагар и отломки от филтъра 
за твърди частици с високи нива на насищане.

• Възстановяване на правилното съотношение въздух / гориво.

• Идеален за превозните средства, които извършват постоянни кратки 
пътувания най-вече в градски условия.

• Намалява вредните емисии.
• Запазва филтъра и катализатора чисти.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

1. Свалете капачката на резервоара и добавете съдържанието на 
продукта.

2. За интензивно почистване – препоръчително с по-малко гориво 
(около 10л.), за да бъде концентрацията на продукта по-силна.

3. За превантивно поддържане на системата чиста, може да се добавя и 
на пълен резервоар.

4. Стартирайте двигателя и оставете да работи 5 – 10 мин., за да 
достигне работна температура, качете се в автомобила и шофирайте 
около 30 км., по възможност с над 2500-3000 оборота в минута, с цел 
запазване и поддържане на висока температура за изгаряне на 
отломките.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

Начинът на почистване с този продукт не изисква сваляне или 
разглобяване на филтъра за твърди частици или други елементи по-
изпускателната система. Ефикасен за всички видове дизелови двигатели, 
включително и най-новото поколение: Common rail, CDTI, CDI, CDTDI, 
TDCI, CRDI, HDI, JTD, GDI, DCAT, DTI, IDE и други.

СЪВМЕСТИМОСТ
461 Почиства Инжекциона Дизел
027 Почиства Катализатора
467 Понижава Вредни Емисии Дизел

ПРЕПОРЪКИ И ПОДДРЪЖКА:

Добрата поддръжка предотвратява скъпи ремонти, и нашия Технически 
Отдел препоръчва:

Да се извършва цялостна поддръжка и почистване на горивната система: 
2 год. или 30 000 км.    

Добави предварително:    
1 год. или 15 000 км. 

Третира до:   
Интензивно почистване до 15 литра.   Профилактично до 60 литра.
Идеален за използване преди годишен преглед на автомобила. 

Почиства Филтъра за Твърди Частици



ПАКЕТ: Почиства Филтъра за Твърди Частици и Катализатори

Продуктов Код: 843654897502

Разфасовка:
2x1000 ml.

Брой в Кашон:
1

ОПИСАНИЕ: Комбинация от продукти. Нова високо концентрирана формула от две фази, за почистване и премахване на
всички отпадъци, в напълно запушени филтри за твърди частици и катализатори.
КАКВО ПРАВИ? Последна генерация формули, които почистват и регенерират филтъра за твърди частици. Елиминират
въглеродните отлагания, сажди и други, което компоненти във филтри и катализатори, които водят до тяхното
запушване или неправилно функциониране.
ЗА КАКВО И КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА? - Премахва и почистване всички видове елементи в DPF и катализатори. Възстановява
нормалното функциониране и улеснява бъдещите процеси на регенерация, специално за автомобили, които не успяват
да регенерират и почистят филтъра или катализатора по естествен начин. Спестява разходи за подмяна на нови филтри и 
катализатори.
НАЧИН НА УПОТРЕБА: Специални Пакет за Почистване на DPF и катализатор Tratauto, винаги трябва да се извършва на
два етапа за оптимални резултати, възстановявайки правилното функциониране на филтри и катализатори, за бъдещ и 
продължителен период от време.
Пакета включва:
Почиства Филтъра за Твърди Частици и Катализатори – 1000 ml.
Регенерира Филтъра за Твърди Частици и Катализатори - 1000 ml.
- Пистолет под налягане с тръба за разпръскване.

ФАЗА 1. ПОЧИСТВА ФИЛТЪРА ЗА ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ И КАТАЛИЗАТОРИ
1. Автомобила НЕ трябва да е загрят. Да се вземат всички мерки за безопасност.
2. Извадете датчика или сензора, който е пред филтъра или катализатора
3. Налейте 200 мл. от продукта (Фаза 1) в казанчето на пистолета. 
4. Вкарайте тръбата за разпръскване във филтъра (през отвора на датчика или сензора) и натиснете спусъка, докато 

цялото съдържание от продукта навлезе и се разпръсне равномерно във филтъра или катализатора. 
5. Изчакайте 15 минути. НЕ СТАРТИРАЙТЕ ДВИГАТЕЛЯ.

ФАЗА 2. РЕГЕНЕРИРА ФИЛТЪРА ЗА ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ И КАТАЛИЗАТОРИ
6. Налейте 200 мл. от продукта (Фаза 2) в казанчето на пистолета.
7. Нанесете продукта, като следвате стъпките, посочени в точка 4 и 5.
8. Монтирайте датчика за температура / налягане или сензора, проверете връзките, затегнете...
9. Стартирайте двигателя да достигне работна температура. (В помещение с добра вентилация).
10. Шофирайте около 20 km, в режим около 2500/3000 RPM, докато чек лампата от таблото изчезне.

Други Подробности: Може да се наложи да се изчисти диагнозата на грешка. Може да се наложи да се постигне 
принудително регенериране за постигане на оптимални резултати. Препоръчваме да се повтори операцията в 
изключително наситени и запушени филтри и катализатори. За профилактика, препоръчваме добавяне на продукта 
„Почиства филтъра за твърди частици“ - 300ml, (Код: PC-500), директно в резервоара на автомобила.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ: Спазвайте  изискванията за безопасност, използването на предпазни очила и 
ръкавици. При използването на продукта може да се получи: Много дим, лоши миризми, придърпвания, прекъсвания и 
др.

ПРЕПОРЪКИ И ПОДДРЪЖКА:
Да се извършва цялостна поддръжка и почистване на горивната система: 
2 год. или 30 000 км.    
Добави предварително:    
1 год. или 15 000 км. 



Продуктов Код: Фаза 1
843654897505

Продуктов Код: Фаза 2
843654897506

Разфасовка:
200 ml.

Брой в Кашон:
36

ОПИСАНИЕ: Комбинация от продукти. Нова високо концентрирана формула от две фази, за почистване и 
премахване на всички отпадъци, в напълно запушени филтри за твърди частици и катализатори.
КАКВО ПРАВИ? Последна генерация формули, които почистват и регенерират филтъра за твърди частици. 
Елиминират въглеродните отлагания, сажди и други, което компоненти във филтри и катализатори, които водят
до тяхното запушване или неправилно функциониране.
ЗА КАКВО И КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА? - Премахва и почистване всички видове елементи в DPF и катализатори.
Възстановява нормалното функциониране и улеснява бъдещите процеси на регенерация, специално за
автомобили, които не успяват да регенерират и почистят филтъра или катализатора по естествен начин. Спестява
разходи за подмяна на нови филтри и катализатори.
НАЧИН НА УПОТРЕБА: Почистване на DPF и катализатор Tratauto, винаги трябва да се извършва на два етапа за
оптимални резултати, възстановявайки правилното функциониране на филтри и катализатори, за бъдещ и 
продължителен период от време.

ФАЗА 1. ПОЧИСТВА ФИЛТЪРА ЗА ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ И КАТАЛИЗАТОРИ
1. Автомобила НЕ трябва да е загрят. Да се вземат всички мерки за безопасност.
2. Извадете датчика или сензора, който е пред филтъра или катализатора
3. Налейте 200 мл. от продукта (Фаза 1) в казанчето на пистолета. 
4. Вкарайте тръбата за разпръскване във филтъра (през отвора на датчика или сензора) и натиснете спусъка, 

докато цялото съдържание от продукта навлезе и се разпръсне равномерно във филтъра или катализатора. 
5. Изчакайте 15 минути. НЕ СТАРТИРАЙТЕ ДВИГАТЕЛЯ.

ФАЗА 2. РЕГЕНЕРИРА ФИЛТЪРА ЗА ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ И КАТАЛИЗАТОРИ
6. Налейте 200 мл. от продукта (Фаза 2) в казанчето на пистолета.
7. Нанесете продукта, като следвате стъпките, посочени в точка 4 и 5.
8. Монтирайте датчика за температура / налягане или сензора, проверете връзките, затегнете...
9. Стартирайте двигателя да достигне работна температура. (В помещение с добра вентилация).
10. Шофирайте около 20 km, в режим около 2500/3000 RPM, докато чек лампата от таблото изчезне.

Други Подробности: Може да се наложи да се изчисти диагнозата на грешка. Може да се наложи да се постигне 
принудително регенериране за постигане на оптимални резултати. Препоръчваме да се повтори операцията в 
изключително наситени и запушени филтри и катализатори. За профилактика, препоръчваме добавяне на 
продукта „Почиства филтъра за твърди частици“ - 300ml, (Код: PC-500), директно в резервоара на автомобила.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ: Спазвайте  изискванията за безопасност, използването на предпазни очила и 
ръкавици. При използването на продукта може да се получи: Много дим, лоши миризми, придърпвания, 
прекъсвания и др.

ПРЕПОРЪКИ И ПОДДРЪЖКА:
Да се извършва цялостна поддръжка и почистване на горивната система: 
2 год. или 30 000 км.    
Добави предварително:    
1 год. или 15 000 км. 

Единична Доза: Почиства Филтъра за Твърди Частици и Катализатори



Продуктов Код:
843654897027

Разфасовка:
300 ml.

Брой в Кашон:
15

ОПИСАНИЕ:
Последна генерация продукт предназначен за:

Почистване на катализатора и други елементи по изпускателната 
системата.

КАКВО ПРАВИ?

Почиства натрупаните отломки, нагар, сажди и др. Възстановява 
нормалния работен режим на катализатора. Съвместим е за всички 
видове дизелови и бензинови двигатели.

ЗА КАКВО И КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА?
• Възстановяване нормалния работен режим на катализатора.
• Възстановяване на правилното съотношение въздух / гориво.

• Отстранява остатъците от масло върху изпускателната система след 
проблем с турбо.

• Почиства различни видове турбо, замърсени или натрупали нагар.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

1. Свалете капачката на резервоара и добавете съдържанието на 
продукта.

2. За интензивно почистване – препоръчително с по-малко гориво 
(около 10л.), за да бъде концентрацията на продукта по-силна.

3. Стартирайте двигателя и оставете да работи 5 – 10 мин., за да 
достигне работна температура, качете се в автомобила и шофирайте 
нормално около 30 км. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

При първоначалното действие на продукта, може да има придърпвания 
на автомобила, лоша миризма и повече дим от изпускателната система.

СЪВМЕСТИМОСТ
500 Почиства Филтъра за Твърди Частици
461 Почиства Инжекциона Дизел
485 Почиства Инжекциона Бензин
468 Понижава Вредни Емисии Бензин
467 Понижава Вредни Емисии Дизел
444 Почиства Турбо, Карбуратори и др.
427 DT1000 Отблокиращ Спрей за Дюзи
428 Студен Старт

ПРЕПОРЪКИ И ПОДДРЪЖКА:

Добрата поддръжка предотвратява скъпи ремонти, и нашия Технически 
Отдел препоръчва:

Да се извършва цялостна поддръжка и почистване на горивната система: 
2 год. или 30 000 км.    

Добави предварително:    
1 год. или 15 000 км. 

Третира до:   
Интензивно почистване до 15 литра.   
Профилактично до 60 литра.

Идеален за използване преди годишен преглед на автомобила.

Почиства Катализатори



Продуктов Код:
843654897461

Разфасовка:
300 ml.

Брой в Кашон:
15

ОПИСАНИЕ:

Последна генерация продукт предназначен за: Почистване на горивната 
система.

КАКВО ПРАВИ?

Формула HYOX, отстранява отпадъците, чисти и възстановява правилното 
функционира на дюзи, помпи, инжектори, горивна помпа и други елементи 
от горивната система.

ЗА КАКВО И КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА?

• Почиства наслагвания, отпадъци и утайки на дизеловото от резервоара 
към горивната камера.

• Възстановяване на правилното съотношение въздух / гориво.
• Намаля разхода на гориво.

• Понижава вредните емисии CO и NOx, контролирани в пунктовете за 
годишен преглед.

• Предотвратява замръзване на горивото.
• Смазва всички елементи по горивната система.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:
1. Свалете капачката на резервоара и добавете съдържанието на продукта.

2. За интензивно почистване – препоръчително с по-малко гориво ( около 
10 - 12л. ), за да бъде концентрацията на продукта по-силна.

3. За превантивно поддържане на системата чиста, може да се добавя и на 
пълен резервоар.

4. Стартирайте двигателя и оставете да работи 5 – 10 мин., за да достигне 
работна температура, качете се в автомобила и шофирайте нормално 
около 30 км.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

При първоначалното действие на продукта, може да има придърпвания на 
автомобила, лоша миризма и повече дим от изпускателната система.

Поддържане през зимния период: Ако през нощта превозното средство е на 
открито, добавяйте по един флакон ( 300 мл. ) на всеки пълен резервоар ( до 
60 л. ), за да се предотврати замръзване на горивото.

СЪВМЕСТИМОСТ
500 Почиства Филтъра за Твърди Частици
027 Почиства Катализатора
468 Понижава Вредни Емисии Бензин
444 Почиства Турбо, Карбуратори и др.
427 DT1000 Отблокиращ Спрей за Дюзи
428 Студен Старт

ПРЕПОРЪКИ И ПОДДРЪЖКА:

Добрата поддръжка предотвратява скъпи ремонти, и нашия Технически 
Отдел препоръчва:

Да се извършва цялостна поддръжка и почистване на горивната система: 
2 год. или 30 000 км.   

Добави предварително:    
1 год. или 15 000 км. 

Третира до:   
Интензивно почистване до 15 литра.   
Профилактично до 60 литра.

Идеален за използване преди годишен преглед на автомобила.

Почиства Инжектори и Горивната Система - Дизел



Продуктов Код:
843654897485

Разфасовка:
300 ml.

Брой в Кашон:
15

ОПИСАНИЕ:
Последна генерация продукт предназначен за:
Почистване на горивната система.

КАКВО ПРАВИ?

Отстранява отпадъците, чисти и възстановява правилното функционира 
на инжектори, горивна помпа и други елементи от горивната система.

ЗА КАКВО И КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА?

• Почиства всички видове наслагвания, отпадъци и утайки на горивото 
от резервоара към горивната камера.

• Възстановяване на правилното съотношение въздух / гориво.
• Намаля разхода на гориво.

• Понижава вредните емисии CO и NOx, контролирани в пунктовете за 
годишен преглед.

• Възстановява нормалното функциониране на запушени инжектори.
• Смазва всички елементи по горивната система.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

1. Свалете капачката на резервоара и добавете съдържанието на 
продукта.

2. За интензивно почистване – препоръчително с по-малко гориво ( 
около 10 л. ), за да бъде концентрацията на продукта по-силна.

3. За превантивно поддържане на системата чиста, може да се добавя и 
на пълен резервоар.

4. Стартирайте двигателя и оставете да работи 5 – 10 мин., за да 
достигне работна температура, качете се в автомобила и шофирайте 
нормално около 30 км.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

При първоначалното действие на продукта, може да има придърпвания 
на автомобила, лоша миризма и повече дим от изпускателната система.

СЪВМЕСТИМОСТ
027 Почиства Катализатора
468 Понижава Вредни Емисии Бензин
444 Почиства Турбо, Карбуратори и др.
427 DT1000 Отблокиращ Спрей за Дюзи
428 Студен Старт

ПРЕПОРЪКИ И ПОДДРЪЖКА:

Добрата поддръжка предотвратява скъпи ремонти, и нашия Технически 
Отдел препоръчва:

Да се извършва цялостна поддръжка и почистване на горивната система: 
2 год. или 30 000 км.  

Добави предварително:    
1 год. или 15 000 км. 

Третира до:   
Интензивно почистване до 15 литра.   
Профилактично до 60 литра.

Идеален за използване преди годишен преглед на автомобила.

Почиства Инжектори и Горивната Система - Бензин



Продуктов Код:
843654897467

Разфасовка:
150 ml.

Брой в Кашон:
30

ОПИСАНИЕ:
Последна генерация продукт с висока концентрация предназначен за:
Понижаване на вредните емисии за дизелови двигатели.

КАКВО ПРАВИ?

Възстановява правилното съотношение въздух / гориво, чрез 
намаляване на нивата на HC, CO и NOx.

Понижава вредните емисии, за да осигури безпроблемното 
преминаване на автомобила през задължителния годишен преглед.

ЗА КАКВО И КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА?

• Понижава вредните емисии, за да осигури безпроблемното 
преминаване на автомобила през задължителния годишен 
преглед.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

1. Свалете капачката на резервоара и добавете съдържанието на 
продукта.

2. За интензивно почистване – препоръчително с по-малко гориво ( 
около 10 л. ), за да бъде концентрацията на продукта по-силна.

3. Стартирайте двигателя и оставете да работи 5 – 10 мин., за да 
достигне работна температура, качете се в автомобила и 
шофирайте нормално около 20 км.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

При първоначалното действие на продукта, може да има 
придърпвания на автомобила, лоша миризма и повече дим от 
изпускателната система.

Винаги доказана ефективност, когато няма механични проблеми с 
двигателя.

СЪВМЕСТИМОСТ
500 Почиства Филтъра за Твърди Частици
027 Почиства Катализатора
461 Почиства Инжекциона Дизел
444 Почиства Турбо, Карбуратори и др.
427 DT1000 Отблокиращ Спрей за Дюзи
428 Студен Старт

ПРЕПОРЪКИ И ПОДДРЪЖКА:

Добрата поддръжка предотвратява скъпи ремонти, и нашия 
Технически Отдел препоръчва:

Да се извършва цялостна поддръжка и почистване на горивната 
система: 
2 год. или 30 000 км.  

Добави предварително:    

Преди Годишен Преглед на Автомобила

Третира до:   Интензивно до 15 литра.

Намаля Вредните Емисии - Дизел



Продуктов Код:
843654897468

Разфасовка:
150 ml.

Брой в Кашон:
30

ОПИСАНИЕ:
Последна генерация продукт с висока концентрация предназначен за:
Понижаване на вредните емисии за бензинови двигатели.

КАКВО ПРАВИ?

Възстановява правилното съотношение въздух / гориво, чрез 
намаляване на нивата на HC, CO и NOx.

Понижава вредните емисии, за да осигури безпроблемното 
преминаване на автомобила през задължителния годишен преглед.

ЗА КАКВО И КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА?

• Понижава вредните емисии, за да осигури безпроблемното 
преминаване на автомобила през задължителния годишен 
преглед.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

1. Свалете капачката на резервоара и добавете съдържанието на 
продукта.

2. За интензивно почистване – препоръчително с по-малко гориво ( 
около 10 л. ), за да бъде концентрацията на продукта по-силна.

3. Стартирайте двигателя и оставете да работи 5 – 10 мин., за да 
достигне работна температура, качете се в автомобила и 
шофирайте нормално около 20 км.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

При първоначалното действие на продукта, може да има 
придърпвания на автомобила, лоша миризма и повече дим от 
изпускателната система.

Винаги доказана ефективност, когато няма механични проблеми с 
двигателя.

СЪВМЕСТИМОСТ
027 Почиства Катализатора
485 Почиства Инжекциона Бензин
444 Почиства Турбо, Карбуратори и др.
427 DT1000 Отблокиращ Спрей за Дюзи
428 Студен Старт

ПРЕПОРЪКИ И ПОДДРЪЖКА:

Добрата поддръжка предотвратява скъпи ремонти, и нашия 
Технически Отдел препоръчва:

Да се извършва цялостна поддръжка и почистване на горивната 
система: 
2 год. или 30 000 км.  

Добави предварително:    

Преди Годишен Преглед на Автомобила

Третира до:   Интензивно до 15 литра.

Намаля Вредните Емисии - Бензин



Продуктов Код:
843654897444

Разфасовка:
300 ml.

Брой в Кашон:
15

ОПИСАНИЕ:
Почистващ спрей за всмукателната система:
EGR клапани, турбокомпресори, разтоварващи клапани и други елементи.

КАКВО ПРАВИ?

Концентрираната формула за отстраняване и почистване на: отпадъци, 
утайки, мазнини, лак, смола, нагар и др. във всмукателната система.
Идеален за всички видове карбураторни и инжекционни двигатели.
Идеален за дизелови и бензинови двигатели.

ЗА КАКВО И КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА?

• Почиства без разглобяване на: EGR клапани, турбокомпресори, бутални 
сегменти, кислородни сензори и др.

• Възстановява правилното функциониране на двигателя при празен ход, 
както и при ускорение.

• Може да се използва както в разглобени части, така и почистване без 
разглобяване: кислородни сензори, EGR клапани и др.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:
1. Стартирайте двигателя, за да достигне работна температура.
2. Разглобете тръбата между въздушния филтър и всмукателния колектор.

3. Поддържайте постоянен работен диапазон на двигателя около 1500 -
1800 об/мин.

4. Разклатете добре продукта.

5. Поставете го на разстояние от около 15 - 20 см.  от всмукателния отвор и 
направете едно впръскване за не повече от 5 сек. запушете отвора с ръка 
за около 2 сек. изчакайте 40 - 60 сек. като през това време форсирайте 
двигателя до около 4000 оборота в минута.

6. Повторете точка 5 няколко пъти: 6 - 7 пъти.

7. Оставете отново двигателя да работи за около 5 – 10 мин. и след това 
изгасете колата.

8. Монтирайте разглобените части.

9. Препоръчително може да добавите след това “Почиства Горивната 
Система ( дизел или бензин )”, за по-добро изгаряне.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

Инжекционни или карбураторни бензинови двигатели : Прилагайте 
директно след достигане на работна температура на двигателя.
Дизелови двигатели : Изключете EGR клапата, ако е необходимо.

При първоначалното действие на продукта, може да има придърпвания на 
автомобила, лоша миризма и повече дим от изпускателната система.

СЪВМЕСТИМОСТ
500 Почиства Филтъра за Твърди Частици, 027 Почиства Катализатора
461 Почиства Инжекциона Дизел, 485 Почиства Инжекциона Бензин
468 Понижава Вредни Емисии Бензин, 467 Понижава Вредни Емисии Дизел
427 DT1000 Отблокиращ Спрей за Дюзи, 428 Студен Старт

ПРЕПОРЪКИ И ПОДДРЪЖКА:

Добрата поддръжка предотвратява скъпи ремонти, и нашия Технически 
Отдел препоръчва:

Да се извършва цялостна поддръжка и почистване на всмукателната и 
изпускателна система: 
2 год. или 30 000 км.    

Добави предварително:    
1 год. или 15 000 км. 

Почиства Турбо, EGR, Карбуратори и др.



Продуктов Код:
843654897427

Разфасовка:
300 ml.

Брой в Кашон:
15

ОПИСАНИЕ:

Концентрираната формула за отблокиране и улесняване развиването 
на: инжектори, подгряващи свещи, свещи и болтове, подложени на
екстремни налягания и температури

КАКВО ПРАВИ?

Доказано действие като инструмент, за премахване на:  отпадъци, 
утайки, мазнини, лак, смола, нагар и др.
Отблокира инжектори в бензинови и дизелови двигатели
Болтове и гайки на турбо, EGR клапани, цилиндрови глави ... 

ЗА КАКВО И КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА?

Неговата употреба е особено подходящ за:
• За да се улесни развиването на инжектори и нагреватели
• Почистване и елиминиране на отпадъци
• Почиства EGR клапани, турбо елементи, лагери и др.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:
1. Нанесете добре върху на частите, които ще бъдат разглобявани  
2. Оставете продукта да подейства в продължение на поне 20 минути

3. Почистете третираното място и ако е необходимо нанесете още 
веднъж от продукта 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

Използвайте предварително, нанесете от продукта върху всички 
дюзи. Предотвратява навлизане на отломки, отпадъци утайки във
вътрешността на двигателя

ВАЖНО: Не използвай върху топли повърхности

СЪВМЕСТИМОСТ
500 Почиства Филтъра за Твърди Частици
027 Почиства Катализатора
461 Почиства Инжекциона Дизел
485 Почиства Инжекциона Бензин
468 Понижава Вредни Емисии Бензин
467 Понижава Вредни Емисии Дизел
444 Почиства Турбо, Карбуратори и др.
428 Студен Старт

ПРЕПОРЪКИ И ПОДДРЪЖКА:

Добрата поддръжка предотвратява скъпи ремонти, и нашия 
Технически Отдел препоръчва:

Да се извършва цялостна поддръжка и почистване на горивната 
система: 
2 год. или 30 000 км.   

Добави предварително:    
Не

DT 1000 Отблокиращ Спрей за Дюзи



Продуктов Код:
843654897428

Разфасовка:
300 ml.

Брой в Кашон:
15

ОПИСАНИЕ:

Спрей специално формулиран за максимална ефективност, за
стартиране на всички видове двигатели при ниски температури, ниска
компресия или неизползвани дълго време.

КАКВО ПРАВИ?

Лесно запалване и смазване, предлагащ ефективен и безопасен старт
на: Карбуратор или инжекционни двигатели.
Дизелови или бензинови, двутактови или четиритактови двигатели

ЗА КАКВО И КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА?

• Стартиране на двигател при неблагоприятни условия с ниски
температури или влажност.

• Стартиране двигател с ниска компресия

• Двигатели неизползвани дълги периоди от време
• Професионална употреба:
• Инструмент за стартиране на двигател с грешки при стартиране .

• Ефикасен за двигатели не работели на празен ход за дълги периоди
от време, предизвикани поради спиране на автомобила, ремонт
или др.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

1. Разглобете тръбата между въздушния филтър и всмукателния
колектор.

2. Впръскайте спрей за около 3-5 секунди максимум.

3. Стартиране на двигателя и изчакайте да достигне работна
температура.

4. Ако двигателя не стартира повторете.
5. Изключете двигателя и монтирайте елементите отново.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

ВАЖНО: За дизелови двигатели - НЕ впръсквайте продукт ако преди
това сте включили подгряващите свещи. Изчакайте известно време да
изстинат, за да се предотврати предварително запалване на продукта.

СЪВМЕСТИМОСТ
500 Почиства Филтъра за Твърди Частици
027 Почиства Катализатора
461 Почиства Инжекциона Дизел
485 Почиства Инжекциона Бензин
468 Понижава Вредни Емисии Бензин
467 Понижава Вредни Емисии Дизел
444 Почиства Турбо, Карбуратори и др.
427 DT1000 Отблокиращ Спрей за Дюзи

ПРЕПОРЪКИ И ПОДДРЪЖКА:

Добрата поддръжка предотвратява скъпи ремонти, и нашия 
Технически Отдел препоръчва:

Да се извършва цялостна поддръжка и почистване на горивната 
система: 
2 год. или 30 000 км.    

Добави предварително:    
Не

Студен Старт



Продуктов Код:
843654897431

Разфасовка:
236 ml.

Брой в Кашон:
15

ОПИСАНИЕ:

100% синтетична добавка за предпазване на превозни средства 
използващи ГАЗ (LPG) и бутан.

КАКВО ПРАВИ?
Доказано действие с максимална ефективност в:

Предотвратяване на бързото и характерно износване на хидравличните 
клапани в превозни средства използващи газови уредби.
Предотвратява износването на клапановите легла.

Нормализира смазването на двигателя от липсата на сяра в 
съвременните горива.

ЗА КАКВО И КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА?

• Смазване и защита на клапаните и техните легла в двигатели с газови 
уредби.

• Драстично намаляване на износване и високи температури на горене.
• Защита и удължаване на живота на системата за подаване на гориво.
• Идеален за 2 и 4 тактови двигатели.

• Може да се ползва и за Дизелови двигатели като предпазна мярка, и 
добра поддръжка на вашия двигател.

• Смазва и поддържа всички части по горивната система.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

1. Свалете капачката на резервоара и добавете съдържанието на 
продукта.

2. Напълнете резервоара с не повече от 50 литра гориво. 
3. Поставете капачката на резервоара и шофирайте нормално.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

Не използвайте добавки за почистване на инжекциона или горивната 
система в следващите 10000 км.

Съвместим е с всички видове сензори, сонди, помпи, катализатори, 
филтри за твърди частици и други елементи по горивната и изпускателна 
система.

Може да се използва в дизелови и бензинови двигатели без газови 
уредби като предпазна мярка.

СЪВМЕСТИМОСТ
500 Почиства Филтъра за Твърди Частици
027 Почиства Катализатора
461 Почиства Инжекциона Дизел
485 Почиства Инжекциона Бензин
468 Намаля Вредните Емисии - Дизел
467 Намаля Вредните Емисии - Бензин
444 Почиства Турбо, Карбуратори и др.
427 DT1000 Отблокиращ Спрей за Дюзи

ПРЕПОРЪКИ И ПОДДРЪЖКА:

Добрата поддръжка предотвратява скъпи ремонти, и нашия Технически 
Отдел препоръчва:

Да се извършва цялостна поддръжка и почистване на горивната система: 

2 год. или 30 000 км.    

Добави предварително:    
1 год. или 15 000 км. 

Предпазва Двигатели с Газови Уредби



Спира Течове В Горивни Помпи

Продуктов Код:
843654897432

Разфасовка:
300 ml.

Брой в Кашон:
15

ОПИСАНИЕ:
Продукт с доказана ефективност специално формулиран, за 
уплътняване на малки течове на гориво във всички видове дизелови 
горивни помпи. Лесна употреба / Директно за гориво.

КАКВО ПРАВИ?
Разширява и възстановява еластичността на уплътненията.
Спира течове в: механични и електронни дизелови инжекционни 
помпи
При употреба никога не променя качеството на изгарянето в 
двигателя или плътността на горивото.
100%  сигурен и безопасен при двигатели със или без DPF / FAP.

ЗА КАКВО И КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА?
• Спиране на течове в механични и електронни дизелови 

инжекционни помпи
• За всякакъв вид машини, които използват помпи за впръскване на 

дизел.
• Съвместим с всички дизелови системи за впръскване
• Не оставя остатъци в горивната камера.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:
1. Свалете капачката на резервоара и добавете съдържанието на 

продукта.
2. Добавете цялото съдържание на продукта.
3. Поставете капачката на резервоара и шофирайте нормално.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ:
Време  или очакван период на действие: 60 ч. работа на двигателя / 
между 150-500 км. Препоръчваме да добавите цялото съдържание 
(300ML) в пълен резервоар (40 / 50litros).

СЪВМЕСТИМОСТ
454 MT2000 Синтетична Добавка за Двигателя
500 Почиства Филтъра за Твърди Частици
027 Почиства Катализатора
461 Почиства Инжекциона Дизел
468 Намаля Вредните Емисии - Дизел

ПРЕПОРЪКИ И ПОДДРЪЖКА:
Добрата поддръжка предотвратява скъпи ремонти, и нашия 
Технически Отдел препоръчва:

Да се извършва цялостна поддръжка и почистване на горивната 
система: 
2 год. или 30 000 км.    

Добави предварително:    
1 год. или 15 000 км. 



Продуктов Код:
843654897422

Разфасовка:
600 ml.

Брой в Кашон:
12

ОПИСАНИЕ:

Мултифункционален спрей от следващото поколение с нова 
концентрирана и подобрена формула.
Разпръсква при всеки ъгъл, бързо изпаряване без остатъци.

КАКВО ПРАВИ?

Отблокира, разхлабва, почиства и смазва всякакви подвижни части, 
предпазва електрически контакти от влага и корозия, почиства 
електронни платки и други.

ЗА КАКВО И КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА?

• Ефективно почиства и смазва всички подвижни части ( панти, ролки, 
вериги, предавки и други ).

• Предпазва от всякакъв вид корозия: инструменти, спортно 
оборудване, батерии, ловно-рибарски принадлежности и много 
други.

• Отблокира и разхлабва: гайки, винтове, болтове, ключалки, 
клапани, изпускателна система.

• Измества и почиства от влага образувала се върху всякаква 
повърхност, на която тя се прилага, идеален за електронни платки.

• Премахва остатъци от лепило, оксиди и катран.

• Почистване и поддържане всички видове електрически 
инструменти, електрически уреди, кутии със стопяеми 
предпазители (бушони), алтернатори, стартери и други.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:
1. Разклатете флакона добре преди употреба.
2. Напръскайте върху повърхността и изчакайте да подейства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ:
При използване на продукта, може да има характерна миризма.

СЪВМЕСТИМОСТ
409 Бяла Литиева Грес

ПРЕПОРЪКИ И ПОДДРЪЖКА:

Добрата поддръжка предотвратява скъпи ремонти, и нашия 
Технически Отдел препоръчва:

Използвайте винаги при процес на: демонтаж и ремонт, почистване и 
смазва на електронно оборудване.

Превантивно: използвайте винаги за специални части, изискващи 
изолация и предпазване от влага.

Мултифункционален Спрей



Продуктов Код:
843654897423

Разфасовка:
300 ml.

Брой в Кашон:
15

ОПИСАНИЕ:

Спрей с нова концентрирана и подобрена формула, за почистване на
високочувствителни електронни и електрически връзки в 
автомобили, платки, аудио системи, ел. контакти, релета, бобини и 
др.. Универсална употреба: дома , индустрия , автомобил, мотор, 
гараж и др.

КАКВО ПРАВИ?

Доказана формула за почистване, обезмасляване и защита на всички 
видове електрически и електронни компоненти

Не само има почистващ ефект, но осигурява и антикорозионна 
защита.
Не е електропроводим и няма разяждащо действие.
не оставя следи

ЗА КАКВО И КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА?

• Почиства и елиминира отпадъци в кутии с предпазители , 
диагностика, алтернатори, стартери , бобини , конектори , 
предпазители и друго електрическо или електронно оборудване

• Измества и почиства от влага образувала се върху всякаква 
повърхност, на която тя се прилага, идеален за електронни платки, 
може да се използва за напрежение < = 30 кВт

• Идеален за електрически и електронни части , които изискват по-
чист контакт, бързо действие изпарява без остатък

• Поддържане и почистване на инструменти, електрическо 
оборудване, кутии със стопяеми предпазители , диагностика, 
алтернатори , стартери и др.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

1. Изключвайте електрическите уреди , преди да приложите 
продукта

2. Разклатете флакона добре преди употреба.

3. Напръскайте добре върху повърхността и изчакайте да подейства, 
измествайки и почиствайки от влага образувала се върху всякаква 
повърхност, на която тя се прилага, идеален за електронни платки.

4. Оставете да изсъхне и отново включете електрическият уред или 
ел. платка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ:
Разпръсква при всеки ъгъл, осигурява достъп до трудните области.
Не е абразивен, не наранява гумени части и маркучи.

СЪВМЕСТИМОСТ
422 Мултифункционален Спрей

ПРЕПОРЪКИ И ПОДДРЪЖКА:

Добрата поддръжка предотвратява скъпи ремонти, и нашия 
Технически Отдел препоръчва:

Използвайте винаги при процес на: демонтаж и ремонт, почистване и 
смазва на електронно оборудване.

Превантивно: използвайте винаги за специални части, изискващи 
изолация и предпазване от влага.

Почиства Електронни Контакти



Продуктов Код:
843654897425

Разфасовка:
600 ml.

Брой в Кашон:
12

ОПИСАНИЕ:

Спрей с нова и подобрена формула за почистване и премахване на 
мръсотия от: Дискови и барабанни спирачки, накладки, спирачни 
цилиндри и съединители.

КАКВО ПРАВИ?

Почиства и премахва масла, греси, спирачна течност и мръсотия върху 
всякаква повърхност.

ЗА КАКВО И КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА?
• Почиства дискове, барабани, цилиндри и съединителни елементи.
• Чисти и обезмаслява метални, керамични и стъклени повърхности.

• Премахва скърца, причинени от триенето между дискове, накладки, 
барабани и други.

• Мощно действие, пръска под всякакъв ъгъл, изпарява се бързо и не 
оставя остатък.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:
1. Разклатете флакона добре преди употреба.
2. Напръскайте обилно върху повърхността, за да се почисти.

3. Отстранете излишното количество продукт с хартия или просто 
оставете да се изпари.

4. Повторете процеса, ако е необходимо.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

Важно: Проверете нивото на спирачната преди освобождаване на 
превозното средство.
Не е абразивен, не наранява гумени части и маркучи.

СЪВМЕСТИМОСТ
426 Обезмаслител за Двигателя
409 Бяла Литиева Грес

ПРЕПОРЪКИ И ПОДДРЪЖКА:

Добрата поддръжка предотвратява скъпи ремонти, и нашия 
Технически Отдел препоръчва:

Почиствайте и поддържайте  компонентите на спирачната и 
съединителна система:
2 год. или 30 000 км.

Превантивно: почиствайте и третирайте части  изискващи изолация от 
влага.
1 год. или 15 000 км.

Почиства Спирачни Апарати



Продуктов Код:
843654897426

Разфасовка:
300 ml.

Брой в Кашон:
15

ОПИСАНИЕ:
Спрей предназначен за екстериорно почистване на двигателя от:
Мазнини, грес, мазни наслагвания, прах и други.

КАКВО ПРАВИ?

Почиства масла и мазнини върху метални повърхности, пластмаса и 
други. 
Разпръсква при всеки ъгъл, осигурява достъп до трудните области.

ЗА КАКВО И КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА?

• Разтваряне и почистване на всички видове масла и мазнини по 
двигателя и други видове повърхности.

• Изчиства отпадъци и утайки в двигатели, скоростни кутии и други 
компоненти само ако са разглобени.

• Почиства двигателя бързо и ефективно.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:
1. Разклатете флакона добре преди употреба.
2. Напръскайте повърхността, която искате да бъде почистена.
3. Премахнете остатъците след това с вода или с парцал.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

ВАЖНО: Преди да започнете екстериорно почистване на двигателя, 
уверете се, че той е изстинал. Не използвайте върху топли 
повърхности.
Не използвайте върху боядисани повърхности.

СЪВМЕСТИМОСТ
425 Почиства Спирачни Апарати
444 Почиства Турбо, Карбуратори и др.

ПРЕПОРЪКИ И ПОДДРЪЖКА:

Добрата поддръжка предотвратява скъпи ремонти, и нашия 
Технически Отдел препоръчва:

Почиствайте и поддържайте двигателя и неговите компонентите на:
2 год. или 30 000 км. 

Превантивно: почиствайте и третирайте специални части, които 
изискват, по-специално внимание:
1 год. или 15 000 км. 

Екстериорен Обезмаслител за Двигател



Продуктов Код:
843654897001

Разфасовка:
500 ml.

Брой в Кашон:
12

ОПИСАНИЕ:
Спрей пяна за запушване на спукана гума.

КАКВО ПРАВИ?

Продукт от последна генерация със смес от влакна, запечатващ 
пробиви до 6 мм.
При спукана гума без въздух в нея, продуктът ще я напомпа.

ЗА КАКВО И КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА?

• Запушва и временно напомпва автомобилни, мотоциклетни, 
велосипедни и други гуми.

• Продуктът Ви дава възможност да шофирате спокойно, без да се 
притеснявате от факта, че нямате резервна гума. 

• Доста от новите автомобили, нямат резервни гуми или ако имат са 
тънки и малки.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:
1. Извадете предмета, причинил спукването на гумата.
2. Завъртете гумата така, че пробитата част да остане отдолу.
3. Напълно изпуснете гумата.
4. Разклатете добре флакона преди употреба.

5. При ниски температури препоръчваме: затоплете флакона на 
парното на колата или разтрийте с ръце.

6. Завийте маркуча на продукта към вентила.
7. Махнете предпазната капачка на спусъка.

8. С изправен флакон, натиснете бутона, докато не изпразните 
съдържанието (гумата се напомпва).

9. Запалете колата и потеглете, за да се разпръска и подейства 
продукта.

10. Проверете налягането на гумата, ако е много високо изпуснете 
малко въздух.

11. Шофирайте с умерена скорост, за да достигнете до сервиз, където 
гумата ще бъде ремонтирана.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

Въпреки своята ефективност и качество, този продукт е за временен 
ремонт.

Имайте предвид, че това е временно, гумата трябва да бъде залепена 
от специалист.

СЪВМЕСТИМОСТ
Не е известно.

ПРЕПОРЪКИ И ПОДДРЪЖКА:

Добрата поддръжка предотвратява скъпи ремонти, и нашия 
Технически Отдел препоръчва:

Имайте от продукта в колата, като алтернативно решение или 
превантивна мярка срещу спукване на гуми:

Запушва Спукана Гума



Продуктов Код:
843654897002

Разфасовка:
400 ml.

Брой в Кашон:
12

ОПИСАНИЕ:
Активна спрей пяна за почистване на всякакъв вид тапицерия.

КАКВО ПРАВИ?

Разтваря и отстранява мръсни петна по естествени и синтетични 
тъкани.

ЗА КАКВО И КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА?

• Почиства и премахва миризми в: коли, каравани, лодки, къщи, 
офиси, чакални...

• Почиства и премахва миризми от напитки, цигари, храна, домашни 
любимци...

НАЧИН НА УПОТРЕБА:
1. Разклатете флакона преди употреба.

2. Напръска върху повърхността или петно, което искате да 
почистите.

3. Изчакайте докато пяната изчезне.
4. Започнете да триете с четката, която е на капачката на продукта.
5. За упорити петна, повторете процедурата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ:
Четката спомага за отстраняване на твърди частици от тапицерията.

За да се избегнат петна се препоръчва почистване на целите 
повърхности.

Природни и синтетични кожи: Не използвайте четката от комплекта, 
използвайте вълнен парцал или кърпа.

СЪВМЕСТИМОСТ
418 Антистатичен Полиращ Спрей

ПРЕПОРЪКИ И ПОДДРЪЖКА:

Добрата поддръжка предотвратява скъпи ремонти, и нашия 
Технически Отдел препоръчва:

Поддържайте и почиствайте тапицерията:
6 месеца

Използвайте периодично за естествени и синтетични повърхности за 
защита и удължаване на живота им.

Почиства Тапицерии на Сухо



Продуктов Код:
843654897105

Разфасовка:
400 ml.

Брой в Кашон:
12

ОПИСАНИЕ:

Специално формулирана пяна за отстраняване на грес, мръсотия, 
феродо, карбон и други наслагвания по джанти, лесно и без усилие. 

КАКВО ПРАВИ?

Премахва мръсотията от всички повърхности и го прави много 
ефективен продукт за почистване, лесно отстранява на всякакъв вид 
отлагания и мръсотия, за да се получи отличен резултат 

ЗА КАКВО И КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА?
• Премахнете остатъците върху джанти и тасове
• Предава повече блясък на алуминиеви и магнезиеви джанти 

НАЧИН НА УПОТРЕБА:
1. Нанесете продукта по цялата джанта. 
2. Оставете продукта да подейства за около 5 минути. 

3. Изплакнете с пароструйка. (Ако нямате пароструйка, избършете с 
чиста кърпа и след това изплакнете с вода). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ:
Безопасен за употреба
Не е абразивен, не наранява гумени части

СЪВМЕСТИМОСТ

Цялата гама Tratauto

ПРЕПОРЪКИ И ПОДДРЪЖКА:

Добрата поддръжка предотвратява скъпи ремонти, и нашия 
Технически Отдел препоръчва:

Поддържайте и почиствайте джантите веднъж на:

3 месеца

Използвайте периодично върху повърхности за защита и удължаване 
на живота им.
1 месец

Почистваща Пяна за Джанти



Продуктов Код:
843654897418

Разфасовка:
300 ml.

Брой в Кашон:
15

ОПИСАНИЕ: 
Антистатичен полиращ и предпазващ спрей за всички повърхности. -
Аромат Нова Кола. БЕЗ СИЛИКОН.  

КАКВО ПРАВИ? 
Създава фин тънък слой, предпазва и възстановява всички
повърхности (винил, пластмаса, кожа, гума, сплави, метали, дърво...).

КОГА ДА ИЗПОЛЗВАМ? 
• Предпазва и освежава интериорни и екстериорни повърхности. 

Защитата от ултравиолетовите лъчи. 
• Почиства повърхности от прах и мръсотия. 
• Хидратира всички типове кожа. 

НАЧИН НА УПОТРЕБА: 
1. Почистете праха от повърхността. 
2. Напръскайте с продукта от разстояние около 20 см., и изчакайте

няколко минути. 
3. Избършете с мека кърпа. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ: Да не се използва върху: подове, 
педалите на превозни средства, седалките на мотоциклети и 
велосипеди. Препоръчваме прилагане на продукта във всеки сервиз
преди издаване автомобила на клиента.

СЪВМЕСТИМОСТ

422 Мултифункционален Спрей
163 Неутрализатор на Миризми
Гама Супер Ароматизатори

ПРЕПОРЪКИ И ПОДДРЪЖКА:

Добрата поддръжка предотвратява скъпи ремонти, и нашия 
Технически Отдел препоръчва:

Поддържайте и почиствайте. Използвайте периодично върху 
повърхности за защита и удължаване на живота им.

Антистатичен Полиращ Спрей



Продуктов Код:
843654897421

Разфасовка:
90 ml.

Брой в Кашон:
24

ОПИСАНИЕ: 
Специалната формула създава невидим слой, за да отблъсне водните 
капки от стъклото. 
Образува незалепващ и приплъзващ слой, който не позволява на 
дъждовните капки да се задържат върху стъклото.

КОГА ДА ИЗПОЛЗВАМ?
• Полезен във всички случаи: Силен дъжд, сняг, градушка. 
• Увеличава видимостта при проливен валеж, както и при по-висока 

скорост от 80 км/ч. гарантира отлични резултати. 

НАЧИН НА УПОТРЕБА: 
1. Измийте добре повърхността и изчакайте да изсъхне. 

2. Нанесете продукта и оставете да подейства около 2 минути. 
3. Почистете повърхността със сух парцал. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ: 
Използвайте анти дъжд при силни валежи, сняг или слаби 
валежи...Осигурете си една по-добра видимост винаги.

СЪВМЕСТИМОСТ
411 Течна Верига за Сняг
418 Антистатичен Полиращ Спрей
419 Спрей Против Запотяване

420 Спрей за Размразяване

ПРЕПОРЪКИ И ПОДДРЪЖКА:

Добрата поддръжка предотвратява скъпи ремонти, и нашия 
Технически Отдел препоръчва:

Поддържайте чисто предното стъкло

Винаги имайте подръка продукта в случай на внезапни и силни 
валежи

Използвай периодично на : 6 месеца

Спрей Анти - Дъжд



Продуктов Код:
843654897420

Разфасовка:
300 ml.

Брой в Кашон:
15

ОПИСАНИЕ: 
Специалната формула размразява ( разтапя) образувалия се лед.

КОГА ДА ИЗПОЛЗВАМ?
• За размразяване и премахване на лед и скреж образуван върху 

стъкла, прозорци, светлини и ключалки. 
• След употреба продуктът забавя образуването на нов лед и скреж. 
• НЕ вреди на гумени уплътнения, пластмаси и т.н. 

НАЧИН НА УПОТРЕБА: 
1. Нанесете върху предното стъкло с контейнера в изправено 

положение. 
2. Оставете да подейства около 2 минути. 
3. Стартирайте и чистачките на предното стъкло, (за стъкла, 

огледала и други почистете със сух парцал). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ: Препоръчваме употребата на 
продукта, за по-добра работа на чистачки и стъкла.

СЪВМЕСТИМОСТ
411 Течна Верига за Сняг
418 Антистатичен Полиращ Спрей
419 Спрей Против Запотяване

421 Спрей Анти - Дъжд

ПРЕПОРЪКИ И ПОДДРЪЖКА:

Добрата поддръжка предотвратява скъпи ремонти, и нашия 
Технически Отдел препоръчва:

Използвай за размразяване

Спрей за Размразяване



Продуктов Код:
843654897426

Разфасовка:
300 ml.

Брой в Кашон:
15

ОПИСАНИЕ: 
Предотвратява изпотяването от вътрешната страна на: 
автомобилните стъкла, визьора на мотоциклетните каски и 
очила. 
Безопасен за гумените уплътнения. 

КОГА ДА ИЗПОЛЗВАМ?
• Полезен във всички случаи на температурни разлики, при 

което се образува изпотяване от вътрешната страна на:  
автомобилните стъкла, визьора на мотоциклетните каски и 
очила. 

• Перфектното решение против изпотяване при повредено 
парно. 

НАЧИН НА УПОТРЕБА: 
1. Измийте добре повърхността и изчакайте да изсъхне.
2. Напръскайте от препарата върху чиста кърпа и нанесете 

върху повърхността. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ: 
Препоръчваме, преди да използвате продукта, почистете и 
подсушите повърхностите. 
Осигурява видимост във всички посоки.

СЪВМЕСТИМОСТ
418 Антистатичен Полиращ Спрей
420 Спрей за Размразяване

421 Спрей Анти - Дъжд

ПРЕПОРЪКИ И ПОДДРЪЖКА:

Добрата поддръжка предотвратява скъпи ремонти, и 
нашия Технически Отдел препоръчва:

Използвайте при необходимост.

Издържа до: 6 месеца

Спрей Против Запотяване



Продуктов Код:
843654897411

Разфасовка:
300 ml.

Брой в Кашон:
15

ОПИСАНИЕ: 
Продукт формулиран да подобри сцеплението на гумите върху 
сняг или лед (заснежени и / или заледени пътища). 

КАКВО ПРАВИ?  
Формула от специални смоли за подобряване на сцеплението.

КОГА ДА ИЗПОЛЗВАМ?  
• Предотвратяване на превозното средство от подхлъзване. 
• При контакт с влага и гумите се държат по - добре на пътя.
• Течна верига е перфектния продукт за неблагоприятни 

атмосферни условия. 

НАЧИН НА УПОТРЕБА:
1. Разклатете добре преди използване.
2. Нанесете течността равномерно по цялата повърхност на 

гумите.
3. Изчакайте няколко минути, стартирайте двигателя и 

шофирайте. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ: 
Препоръчваме като заместител на вериги и особено на къси 
разстояния. Много ефикасно средство против боксуване. 

СЪВМЕСТИМОСТ

418 Антистатичен Полиращ Спрей
419 Спрей Против Запотяване
420 Спрей за Размразяване

421 Спрей Анти - Дъжд

ПРЕПОРЪКИ И ПОДДРЪЖКА:

Добрата поддръжка предотвратява скъпи ремонти, и 
нашия Технически Отдел препоръчва:

Използвайте при необходимост, като заместител на вериги

Течна Верига за Сняг



Продуктов Код:
Лимон:843654897363
Океан: 843654897365

Ванилия: 843654897366

Разфасовка:
600 ml.

Брой в Кашон:
12

ОПИСАНИЕ:

Ароматизатор за въздух. Опаковка със супер концентрация с високо 
налягане. Алтернативни Аромати: боровинка, лимон, ябълка, ванилия 
и океан.

КАКВО ПРАВИ?

Неутрализира нежеланите миризми. С едно пръскане покрива големи 
пространства. Концентрирана формула.

ЗА КАКВО И КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА?
• Ефективно неутрализира миризми.

• Създаване ароматна и отличаваща се среда, усещане за свежест и 
чистота.

• Аромат на свежи плодове и цветя.

• Приложение при: автомобили, каравани, лодки, къщи, офиси, 
съблекални, чакални, сервизи...

• Покрива големи площи, благодарение на пулверизатора с голям 
капацитет.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:
1. Разклатете флакона преди употреба.

2. Пръснете кратко и нагоре в помещенията или зоните, където 
искате.

3. В автомобила препоръчително пръскайте в стелките – аромата се 
запазва много повече време.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ:
Не използвайте върху полирани повърхности.
Не се прилага за тъкани на разстояние по-малко от 1 метър.

След прилагане на продукта, се препоръчва да се изчака известно 
време ( 3 – 5 мин.) преди да се влезе в третираното пространство.

СЪВМЕСТИМОСТ
418 Антистатичен Спрей
002 Почиства Тапицерии
163 Неутрализатор на Миризми - “PUR - ODOR”

ПРЕПОРЪКИ И ПОДДРЪЖКА:

Добрата поддръжка предотвратява скъпи ремонти, и нашия 
Технически Отдел препоръчва:

Използвайте, когато е необходимо, поддържате свежестта и въздуха 
на помещението по Ваше желание.

Продуктов Код:
Боровинка: 843654897370

Ябълка: 843654897371

Разфасовка:
300ml.

Брой в Кашон:
15

Гама Ароматизатори



Продуктов Код:
843654897163

Разфасовка:
300 ml.

Брой в Кашон:
15

ОПИСАНИЕ:
Ефективен неутрализатор на лоши миризми за универсална употреба.

КАКВО ПРАВИ?

Неговият широк спектър действа върху произхода на миризми във 
всички видове помещения и тъкани.

ЗА КАКВО И КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА?
• Унищожава и неутрализира източника на миризма.

• Поддържайте свежа среда в: жилища, офиси, съблекални, чакалня, 
автомобили, каравани, лодки ...

• Отстраняване на миризми в тъкани, спортни аксесоари...

• Неутрализира миризми, причинени от домашни любимци , цигари, 
влажност...

НАЧИН НА УПОТРЕБА:
Домашна употреба:
1. Разклатете добре флакона преди използването му.

2. Дръжте продукта вертикално, натиснете пулверизатора за няколко 
секунди.

3. Оставете продукта да подейства за 10 мин. или повече в затворено 
пространство.

Прилагане върху текстил:
1. Разклатете добре флакона преди използването му.
2. Пръснете от разстояние 60 см., непрекъснато и хомогенно.

3. Важно: Върху различни текстилни материи може да остане петно, 
препоръчително е да направите проба на някое незабележимо 
място на текстила, за да се уверите, че няма да има петна (лекета) 
след употребата на продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ:
Не използвайте върху полирани повърхности.
Не се прилага за тъкани на разстояние по-малко от 1 метър.

След прилагане на продукта, се препоръчва да се изчака известно 
време ( 3 – 5 мин.) преди да се влезе в третираното пространство.

СЪВМЕСТИМОСТ
Гама Супер Ароматизатори
002 Почиства Тапицерии
418 Антистатичен Спрей

ПРЕПОРЪКИ И ПОДДРЪЖКА:

Добрата поддръжка предотвратява скъпи ремонти, и нашия 
Технически Отдел препоръчва:

Честата употреба поддържа приятна, свежа и чиста среда.

Неутрализатор на Миризми “PUR-ODOR”



Продуктов Код:
843654897164

Разфасовка:
113 gr.

Брой в Кашон:
12

ОПИСАНИЕ:

Продукт с нова формула за спиране на течове (губене на газ) от 
климатичната система. Продуктът съдържа ултравиолетова боя, която се 
вижда с ултравиолетови очила в случай, че пробива е по-голям и 
продукта не успее да го запуши. Не съдържа полимерни компоненти, така 
че не кристализира или възпрепятства елементи по климатичната 
система.

КАКВО ПРАВИ?

Образува тънък слой по системата, спирайки малки течове и пукнатини 
по климатичната системата. Смазва всички компоненти.

ЗА КАКВО И КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА?

• Спира малки течове за постоянно в: изпарители, кондензатори, 
маркучи и гумени уплътнения.

• Откриване бързо и лесно на течове с помощта на ултравиолетовата 
боя на продукта

НАЧИН НА УПОТРЕБА:
1. Изпразнете климатичната система от съдържанието на газ.
2. Направете вакуум на системата.

3. Завийте внимателно присъединителния конектор към продукта, само 
пластмасовата част, не завивайте металния винт, за да не пробиете 
продукта предварително.

4. Завийте другия край на конектора за климатичната система в долния 
изход ( L - low pressure ).

5. След като продукта започне да излиза обърнете флакона на обратно 
и разклащайте.

6. Като изпразните продукта, разкачете под този ред.
7. Маркучът от конектора за зареждане L.

8. Напълнете с газ, като пресметнете и количеството на продукта (113 
гр.) което вече се намира вътре в системата.

9. Стартирайте двигателя и пуснете климатика на минимална 
температура и максимална сила на духане за около 20 мин.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

ВАЖНО: автомобили с един вход за зареждане ( Н - high pressure ), 
направете предишните точки, но ВИНАГИ с изгасен двигател.

В някой случаи може да се добави продукта след зареждане на газ със 
стартиран двигател, но НИКОГА от Н входа.

СЪВМЕСТИМОСТ
Съвместим е с всички видове минерални масла: / Ester / PAG. 
Да се използва само с газ R-134ª.   

ПРЕПОРЪКИ И ПОДДРЪЖКА:

Добрата поддръжка предотвратява скъпи ремонти, и нашия Технически 
Отдел препоръчва:

Поддържайте климатичната система:  

2 год. или 30.000 км.     

Поддържайте превантивно:     

1 год.  или 15 000 км.

Третира до 1,2 кг.      ------ НОВА ФОРМУЛА

Спира Течове по Климатичната Система



Продуктов Код:
843654897126

Разфасовка:
500 ml.

Брой в Кашон:
12

ОПИСАНИЕ:

Ефективно, лесно и бързо неутрализира и унищожава плесени, бактерии и 
миризми от климатичната система.

КАКВО ПРАВИ?

Неговият широк спектър действа върху произхода на миризми във всички 
видове помещения и тъкани. Универсална употреба за филтрите на 
климатика: в дома, автомобила, ресторант, бар…

ЗА КАКВО И КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА?
Бързо неутрализира и унищожава източника на лоши миризми.

Използвайте навсякъде: жилища, офиси, съблекални, чакалня, коли, 
каравани, лодки ...

Неутрализира миризми, причинени от домашни любимци, цигари, 
влажност...
Може да се ползва за автомобили с климатик или климатроник.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:
А)     В Автомобила:
1. Разклатете добре флакона преди използването му.
2. Вкарайте цялата тръбичка в изхода на парното.

3. Дръжте продукта вертикално, натиснете пулверизатора и плавно 
започнете да изваждате тръбичката.

4. Затворете всички изходи на парното, изчакайте около 10 мин.

5. Стартирайте двигателя, оставете прозорците и вратите на автомобила 
отворени и пуснете парното на максимум за около 30 мин.

В)     Домашна употреба :
1. Разклатете добре флакона преди използването му.
2. Вкарайте тръбичката до филтъра на климатика.
3. Натиснете пулверизатора и плавно започнете да изваждате тръбичката.
4. Оставете продукта да подейства за 10 мин. в затворено пространство.

5. Стартирайте климатика и отворете всички възможни врати и прозорци, 
за да може да се проветри помещението.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ:
Да не се прилага директно към хора или домашни любимци.

За постоянна миризма, използвайте продукта и оставете да действа в 
затворено пространство повече от 2 часа.

След прилагане на продукта , се препоръчва помещението да остане празно 
за известно време.

СЪВМЕСТИМОСТ
163 Неутрализатор на Миризми - “PUR - ODOR”
Гама Супер Ароматизатори
002 Почиства Тапицерии
418 Антистатичен Спрей

ПРЕПОРЪКИ И ПОДДРЪЖКА:

Добрата поддръжка предотвратява скъпи ремонти, и нашия Технически 
Отдел препоръчва:

Поддържайте и почиствайте климатичната система:  

2 год. или 30.000 км.  

Поддържайте и почиствайте превантивно:     

1 год. или 15 000 км.

След смяна на Филтъра на Климатика 

Отстранява Миризми от Климатичната Система




