Diesel Treatment
Dodatek czyszczący do silników Diesel'a
- Przywraca maksymalną efektywność układu paliwowego we
wszystkich silnikach Diesel’a, również turbodoładowanych.
- Utrzymuje prawidłową pracę wtryskiwaczy.
- Pomaga czyścić świece żarowe dla lepszego startu silnika.
- Pomaga redukować emisję spalin.
- Poprawia ekonomikę zużycia paliwa.
- Chroni układ paliwowy przed korozją.
- Bezpieczny dla katalizatorów.
- Opakowanie 300 ml przeznaczone na 50 litrów oleju
napędowego.
- Dla najlepszych rezultatów stosować przy każdym
tankowaniu.
Kod produktu: QPD300

< 5004 7581 >

Diesel Injector Cleaner
Dodatek czyszczący wtryski w silnikach Diesel'a
- Przywraca maksymalną efektywność układu paliwowego we
wszystkich silnikach Diesel’a, zarówno turbodoładowanych,
jak i z bezpośrednim wtryskiem paliwa.
- Czyści zapieczone wtryskiwacze, redukuje osady na zaworach.
- Zawiera dodatek cetanowy poprawiający osiągi.
- Poprawia ekonomikę zużycia paliwa.
- Pomaga redukować emisję spalin.
- Przedłuża żywotność układu paliwowego.
- Bezpieczny dla katalizatorów.
- Opakowanie 300 ml przeznaczone na 50 litrów oleju
napędowego.
- Dla najlepszych rezultatów
stosować, co 5000 km lub
co 3 miesiące.
Kod produktu: QID300

< 5005 6002 >

Diesel Clean-Burn
Dodatek redukujący czarny dym w silnikach Diesel'a
- Błyskawicznie redukuje czarny dym poprzez poprawę właściwości
spalania paliwa.
- Poprawia ekonomikę zużycia paliwa.
- Dodatek cetanowy poprawia zimny start i wycisza pracę silnika.
- Chroni układ paliwowy przed korozją.
- Bezpieczny dla katalizatorów.
- Opakowanie 300 ml przeznaczone na 50 litrów oleju
napędowego.
Kod produktu: QDC300

< 5004 7598 >

dodatki do oleju napędowego

Diesel AntiFreeze
Dodatek do oleju napędowego
zapobiegający wytrącaniu parafiny
- Poprawia przepływ oleju napędowego w niskich temperaturach.
- Zapobiega zapychaniu się filtra paliwa wytrąconą parafiną.
- Obniża temperaturę krzepnięcia parafiny o -10oC.
- Zawiera dodatki czyszczące układ paliwowy, poprawiając jego
ogólną sprawność.
- Opakowanie 300 ml przeznaczone na 50 litrów oleju
napędowego.

ŚĆ
NOWO

Kod produktu: CAD300

5 010373 053256 >

Dry Fuel
Dodatek do paliwa absorbujący wodę
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- Do benzyny i oleju napędowego.
- Zapobiega zamarzaniu układu w okresie zimowym.
- Zapewnia lepszy zimny start.
- Chroni przed korozją.
- Czyści wtryskiwacze.
- Opakowanie 300 ml przeznaczone na 50 litrów paliwa.
Kod produktu: CFD300

5 010373 053348 >

Diesel Boost - Cetane Improver
Podnosi liczbę cetanową oleju napędowego o 4 Cetany
- Paliwo o wyższej liczbie cetanowej wytrzymuje większe sprężanie,
podnosząc moc silnika i jego osiągi.
- Czyści wtryskiwacze i komorę spalania.
- Pomaga redukować emisję szkodliwych gazów.
- Opakowanie 300 ml przeznaczone na
50 litrów oleju napędowego.
Kod produktu: NCE361
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< 5076 6864 >

dodatki do oleju napędowego i benzyny

Petrol Treatment
Dodatek czyszczący do silników benzynowych
- Przywraca maksymalną efektywność układu paliwowego we
wszystkich silnikach benzynowych, zarówno z wtryskiem,
jak i gaźnikami.
- Utrzymuje prawidłową pracę wtryskiwaczy i gaźnika.
- Pomaga redukować emisję spalin.
- Poprawia ekonomikę zużycia paliwa.
- Pomaga utrzymać w czystości świece zapłonowe.
- Bezpieczny dla katalizatorów.
- Opakowanie 300 ml przeznaczone na 50 litrów oleju
napędowego.
- Dla najlepszych rezultatów stosować przy każdym
tankowaniu.
Kod produktu: QPP300

< 5004 7574 >

Petrol Injector Cleaner
Dodatek czyszczący wtryski w silnikach benzynowych
- Przywraca maksymalną efektywność układu paliwowego we wszystkich silnikach benzynowych, zarówno z wtryskiem, jak i gaźnikami.
- Czyszcząc zapieczone wtryskiwacze przywraca ich prawidłową pracę.
- Redukuje osady na zaworach i w gaźniku.
- Pomaga redukować wahania i opóźnienia.
- Poprawia ekonomikę zużycia paliwa.
- Pomaga redukować emisję spalin.
- Przedłuża żywotność układu paliwowego.
- Bezpieczny dla katalizatorów.
- Opakowanie 300 ml przeznaczone na 50 litrów oleju
napędowego.
- Dla najlepszych rezultatów
stosować, co 5000 km lub
co 3 miesiące.
Kod produktu: QPI300

< 5004 7567 >

Petrol Boost - Octane Improver
Podnosi liczbę oktanową paliwa o 2 Oktany
- Paliwo o wyższej liczbie oktanowej wytrzymuje większe
sprężanie, podnosząc moc silnika i jego osiągi.
- Czyści wtryskiwacze i komorę spalania.
- Zapobiega zjawisku spalania stukowego.
- Opakowanie 300 ml przeznaczone
na 50 litrów benzyny.
Kod produktu: NOB300
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< 5004 7550 >

dodatki do benzyny

Stop Smoke
Preprat uszczelniający wycieki oleju
- Skoncentrowana mieszanka stabilnego polimeru, redukująca
spalanie oleju i dymienie w starszych samochodach o dużym
przebiegu.
- Uszczelnia nieszczelności pomiędzy zużytymi elementami.
- Redukuje niebieskawe dymienie z rury wydechowej.
- Redukuje zużycie oleju silnikowego.
- Poprawia kompresję i osiągi.
- Opakowanie 300 ml przeznaczone na ok. 5 litrów oleju
silnikowego.
Kod produktu: QSS300

< 5004 7604 >

Engine Flush
Płukacz silnika
- Czyści wnętrze silnika z nagarów i osadów.
- Neutralizuje szkodliwe kwasy w silniku.
- Zawiera dodatki chroniące silnik w trakcie czyszczenia.
- Do stosowania z olejami mineralnymi i syntetycznymi.
- Odblokowuje zawory i ciężko pracujące elementy silnika.
- Opakowanie 300 ml przeznaczone na ok. 5 litrów oleju
silnikowego.
Kod produktu: QPF300

< 5004 7611 >

Oil Treatment
Uszlachetniacz oleju
- Chroni i poprawia efektywność pracy silników benzynowych,
Diesel’a, zasilanych LPG, również turbodoładowanych.
- Redukuje powstawanie nagarów węglowych.
- Poprawia kompresję silnika, redukuje zużycie oleju oraz emisję
spalin.
- Kompatybilny z wszystkimi olejami mineralnymi i syntetycznymi.
- Nieszkodliwy dla katalizatorów.
- Opakowanie 300 ml przeznaczone na ok. 5 litrów oleju
silnikowego.
Kod produktu: QOT300

< 5076 6925 >

dodatki do oleju silnikowego

Radiator Flush
Płukacz chłodnicy
- Skutecznie poprawia chłodzenie poprzez rozpuszczenie rdzy,
kamienia kotłowego i osadów powstających w kanałach
chłodzących silnika.
- Zapobiega powstawaniu zatorów w układzie chłodzącym,
mogących doprowadzić do przegrzania silnika.
- Do stosowania we wszystkich układach chłodzących w tym
aluminiowych.
- Ogranicza działanie kwasów powodujących korozję
systemu.
- Przeznaczony na układy do 10 litrów pojemności.
Kod produktu: RAF301

5 010373 895160 >

Radiator Sealer
Uszczelniacz chłodnicy
- Szybko naprawia cieknące chłodnice.
- Tworzy mocne i trwałe uszczelnienie.
- Zawiera inhibitory korozji.
- Nie wpływa na właściwości płynu chłodzącego.
- Jest aktywny cały czas, do momentu wymiany płynu chłodzącego.
- Przeznaczony na układy do 10 litrów pojemności.
Kod produktu: RAS301

5 010373 895153 >

Engine Block Sealer
Uszczelniacz bloku silinika i chłodnicy
- Odpowiedni do wszystkich rodzajów pojazdów i wszystkich typów
płynów chłodniczych.
- Trwale likwiduje wycieki w silniku i chłodnicy.
- Pomaga zapobiegać “wydmuchiwaniu” uszczelek z pod głowicy.
- Zawiera inhibitory korozji chroniące silnik i chłodnicę.
- Uszczelnia większość wycieków z bloku silnika, głowic, spod
uszczelek pod głowicami, uszczelek pompy wody, korków
spustowych, chłodnicy i węży.
- Przeznaczony na 25 litrów płynu chłodniczego. Jeżeli
układ ma pojemność poniżej 8 litrów użyć połowę butelki.
Kod produktu: EBS300

< 5076 7779 >

preparaty do chłodnic

