
Τεχνικά Sprays





PROTECTION – V Belt Spray

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Φιλικό στο χρήστη
Αποτρέπει την ολίσθηση και τριξίματα
Εξαιρετικές Ιδιότητες Πρόσφυσης
Διαρκής Προστασία
Ανθεκτικό σε Μεταβολές Καιρικών Συνθηκών
Καθυστερεί την φθορά του Ιμάντα

Εφαρμογές:
Οχήματα
Γεννήτριες
Μηχανήματα
Κλαρκ
Χορτοκοπτικές Μηχανές
Μπετονιέρες

Συσκευασία: 12x500ML



PROTECTION – Silicone Spray

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Αδιάβροχο
Εξαιρετικές Ιδιότητες Πρόσφυσης
Προλαμβάνει την ξήρανση και το πάγωμα μερών από καουτσούκ
Αποτρέπει τριξίματα των πλαστικών μερών
Εξαιρετική μηχανική και θερμική σταθερότητα
Αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Εφαρμογές:
Πλαστικά μέρη (σε παράθυρα και πόρτες)
Ταμπλό Αυτοκινήτου
Ηλιοροφές
Συρόμενες πόρτες
Προφυλακτήρες
Αλυσοπρίονα

Συσκευασία: 12x500ML



PROTECTION – Electro Protect

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Απωθητικό νερού και υγρασίας
Εξαιρετικές Διεισδυτικές Ιδιότητες
Εξαιρετικές Ιδιότητες Πρόληψης Διάβρωσης
Εξαιρετικές Ιδιότητες Πρόσφυσης
Καινοτόμο σύστημα ψεκασμού 360ο

Εφαρμογές:
Διακόπτες
Μπαταρίες
Καλώδια
Ηλεκτρικά εργαλεία
Βύσματα
Μπουζί

Συσκευασία: 12x500ML



LUBRICATION – PTFE Dry

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Δεν αφήνει υπολείμματα λαδιού ή γράσου (ξηρό φιλμ)
Πολύ χαμηλός συντελεστής τριβής
Εξαιρετική πρόσφυση
Αποτρέπει τη φθορά και την κόλληση
Για εξαρτήματα που υπόκεινται σε ελαφριά φορτία και χαμηλές ταχύτητες
Ανθεκτικό στις καιρικές επιδράσεις
Δρα ως μέσο απελευθέρωσης για καλούπια

Εφαρμογές:
Ράγες
Κλειδαριές πόρτας
Ζώνες ασφαλείας
Υαλοκαθαριστήρες
Ράβδοι καθίσματος

Συσκευασία: 12x500ML



LUBRICATION – PTFE Spray

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Εξαιρετική μηχανική και θερμική σταθερότητα
Πολύ χαμηλός συντελεστής τριβής
Εξαιρετικές ιδιότητες πρόσφυσης
Αποτρέπει τη φθορά και την κόλληση
Ανθεκτικό στις καιρικές επιδράσεις
Ανθεκτικό στα ασθενή οξέα και βάσεις
Λεπτή δομή (μέγεθος σωματιδίων περίπου 5 μικρόμετρα)
Αδιάβροχο

Εφαρμογές:
Αλυσίδες
Μεντεσέδες πόρτας
Ράγες - Συρόμενοι οδηγοί πόρτας
Γεωργικά μηχανήματα
Τροχοί γραναζιών
Βιομηχανικές αντλίες κενού

Συσκευασία: 12x500ML



LUBRICATION – White Grease

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Εξαιρετική μηχανική και θερμική σταθερότητα
Εξαιρετικές ιδιότητες πρόσφυσης
Αποτρέπει τη φθορά και την κόλληση
Υψηλό ιξώδες
Ανθεκτικό στις καιρικές επιδράσεις (αδιάβροχο)
Ανθεκτικό στα ασθενή οξέα και βάσεις
Εξαιρετική πρόληψη διάβρωσης
Περιέχει PTFE (πολυτετραφθοροαιθυλένιο)

Εφαρμογές:
Μεταλλικές συνδέσεις
Σύνδεσμοι από μέταλλο σε πλαστικό
Μεντεσέδες πόρτας
Απορροφητές κραδασμών
Ρουλεμάν
Συρόμενα έδρανα

Συσκευασία: 12x500ML



LUBRICATION – Multi Spray

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Καλές διεισδυτικές ιδιότητες
Υγρό απωθητικό
Αφαιρεί το πετρέλαιο, το λίπος, το κερί, τις επικαλύψεις του κάτω μέρους 
του αυτοκινήτου και την πίσσα
Καθαριστικό αποτέλεσμα
Αντιδιαβρωτικό
Μετά τον καθαρισμό, παραμένει μια προστατευτική μεμβράνη

Εφαρμογές:
Αλυσίδες που υποβάλλονται σε ελαφριά φορτία
Κλειδαριές
Εργαλεία κηπουρικής
Συνδέσεις (βίδες, μπουλόνια και παξιμάδια)
Πεντάλ
Πατίνια και skateboards
Εργαλεία

Συσκευασία: 12x500ML



LUBRICATION – Synthetic Chain Lube

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Χαμηλός συντελεστής τριβής για ελάχιστη αντίσταση
Διατηρεί εξαιρετικές ιδιότητες λίπανσης ακόμη και σε βαριά φορτία
Ιδιαίτερα κατάλληλο για αλυσίδες υψηλής ταχύτητας

Εφαρμογές:
Για όλους τους τύπους αλυσίδων υψηλής ταχύτητας, όπως ποδήλατα, 
μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα
Αδιάβροχο
Αποτρέπει τη φθορά
Ανθεκτικό στις καιρικές επιδράσεις
Μειώνει την πρόσφυση των ρύπων

Συσκευασία: 12x500ML



LUBRICATION – Industrial Chain Grease

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Εξαιρετική μηχανική και θερμική σταθερότητα
Καλή πρόσφυση
Αποτρέπει τη φθορά και την κόλληση
Ανθεκτικό στις καιρικές επιδράσεις
Ανθεκτικό στα ασθενή οξέα και βάσεις
Αδιάβροχο

Εφαρμογές:
Κιβώτια αλυσίδας που υπόκεινται σε βαριά φορτία
Αλυσίδες που υπόκεινται σε βαριά φορτία
Μεταφορικές ταινίες

Συσκευασία: 12x500ML



CLEANING - Airco Cleaner

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Αποτελεσματικός αφρός καθαρισμού
Βελτιστοποιεί τη λειτουργία του κλιματισμού
Ήπια μυρωδιά
Αποτρέπει δυσλειτουργίες

Εφαρμογές:
Σύστημα Κλιματισμού

Συσκευασία: 12x500ML



CLEANING - Glass Cleaner

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Φιλικό στο χρήστη
Υψηλές ιδιότητες διάλυσης
Αφρός Καθαρισμού 

Εφαρμογές:
Παράθυρα (γυαλί και πλαστικό)
Καθρέπτες

Συσκευασία: 12x500ML



CLEANING - EGR Cleaner

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Γρήγορη δράση
Δεν αφήνει υπολείμματα
Αποτρέπει τις εναποθέσεις ρητίνης
Καινοτόμο σύστημα ψεκασμού 360ο

Εφαρμογές:
Βαλβίδα EGR
Σύστημα εισαγωγής αέρα
Βαλβίδα εισόδου

Συσκευασία: 12x500ML



CLEANING - DPF Cleaner

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Γρήγορη δράση
Χωρίς διαλύτες
Αντιδιαβρωτικό
Άφλεκτο

Εφαρμογές:
Συστήματα φίλτρου σωματιδίων ντίζελ (DPF)

Συσκευασία: 12x400ML



CLEANING - Contact Cleaner

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Ισχυρός Ψεκασμός
Υψηλές ιδιότητες διάλυσης
Δεν αφήνει υπολείμματα
Μη αγώγιμο
Αντιδιαβρωτικό

Εφαρμογές:
Διακόπτες
Μπαταρίες

Συσκευασία: 12x500ML



CLEANING - Carburetor Cleaner

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Υψηλές ιδιότητες διάλυσης
Δεν αφήνει υπολείμματα
Αντιδιαβρωτικό
Καινοτόμο σύστημα ψεκασμού 360ο

Εφαρμογές:
Καρμπυρατέρ
Βαλβίδες

Συσκευασία: 12x500ML



CLEANING - Industrial Cleaner

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Υψηλές ιδιότητες διάλυσης
Δεν αφήνει υπολείμματα
Γρήγορη εξάτμιση
Μη αγώγιμο
Αντιδιαβρωτικό
Καινοτόμο σύστημα ψεκασμού 360ο

Εφαρμογές:
Ρουλεμάν
Γρανάζια
Κλειδαριές
Ράγες
Άξονες
Εξαρτήματα μηχανών
Εργαλεία κηπουρικής
Ξύλινα εξαρτήματα

Συσκευασία: 12x500ML



CLEANING – All Purpose Cleaner

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Υψηλές ιδιότητες διάλυσης
Δεν αφήνει υπολείμματα
Αργή εξάτμιση
Αντιδιαβρωτικό
Καινοτόμο σύστημα ψεκασμού 360ο

Εφαρμογές:
Αφαίρεση αυτοκόλλητων
Αφαίρεση Κόλλας
Παράθυρα
Εξαρτήματα μηχανών
Εργαλεία κηπουρικής
Ξύλινα εξαρτήματα
Άξονες

Συσκευασία: 12x500ML



CLEANING – Brake Cleaner

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Ισχυρός Ψεκασμός
Υψηλές ιδιότητες διάλυσης
Δεν αφήνει υπολείμματα
Μη αγώγιμο
Αντιδιαβρωτικό

Εφαρμογές:
Σύστημα Φρένων
Δισκόφρενα
Σωληνάκια φρένων
Δαγκάνες φρένων

Συσκευασία: 12x500ML



CLEANING – Power Brake Cleaner

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Πολύ Ισχυρός Ψεκασμός
Υψηλές ιδιότητες διάλυσης
Δεν αφήνει υπολείμματα
Μη αγώγιμο
Αντιδιαβρωτικό
Καινοτόμο σύστημα ψεκασμού 360ο

Εφαρμογές:
Σύστημα Φρένων
Δισκόφρενα
Σωληνάκια φρένων
Δαγκάνες φρένων

Συσκευασία: 12x500ML



TOOL – Motor Start

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Γρήγορη δράση
Με βάση τον αιθέρα
Ομοιόμορφος ψεκασμός

Εφαρμογές:
Σε κινητήρες με προβλήματα εκκίνησης
Πετρελαιοκινητήρες
Βενζινοκινητήρες

Συσκευασία: 12x500ML



Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Φιλικό προς το χρήστη
Υψηλές ιδιότητες διάλυσης
Βέλτιστο αποτέλεσμα λόγω του υψηλού ιξώδους
Μη αγώγιμο
Αντιδιαβρωτικό
Καινοτόμο σύστημα ψεκασμού 360ο

Εφαρμογές:
Απομάκρυνση υλικών στεγανοποίησης σε οχήματα
Εξαρτήματα μηχανών
Κεφαλές κυλίνδρων
Κιβώτια ταχυτήτων
Εξατμίσεις
Αντλίες νερού και λαδιού
Ηλεκτροκινητήρες

TOOL – Gasket Remover

Συσκευασία: 12x500ML



TOOL – Leak Detector Spray

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Πιστοποιημένο DVGW (αρ. NG / 5170BR0105)
Μη εύφλεκτο
Αφαιρείται εύκολα με νερό
Αντιδιαβρωτικό
Φιλικό προς το περιβάλλον
Υψηλή απόδοση

Εφαρμογές:
Ανιχνεύει διαρροές
Συμπιεστές
Σωλήνες
Αεραγωγοί
Ελαστικά

Συσκευασία: 12x400ML



TOOL – Zinc Spray

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Ταχεία ξήρανση
Καλές ιδιότητες πλήρωσης
Ανθεκτικό σε χημικές και καιρικές επιρροές
Σημειακή Συγκόλληση
Εξαιρετική πρόσφυση

Εφαρμογές:
Επεξεργασία γαλβανισμένου και ακατέργαστου χάλυβα

Συσκευασία: 12x500ML



TOOL – Cut & Drill Lube

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Λάδι υψηλής ποιότητας για την πρόληψη της υπερθέρμανσης 
των μετάλλων σε εργασίες κοπής
Προστατεύει και λιπαίνει το εργαλείο
Μειώνει τη φθορά του εργαλείου
Δεν περιέχει σιλικόνη
Μη διαβρωτικό

Εφαρμογές:
Τομή
Πριόνισμα
Τόρνος
Φρέζα

Συσκευασία: 12x500ML



ASSEMBLY – Vaseline Spray

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Υψηλής ποιότητας διαφανές, γενικό λιπαντικό και συντηρητικό.
Αδιάβροχο
Εξαιρετικές ιδιότητες πρόσφυσης
Αποτρέπει τη φθορά και την κόλληση
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βιομηχανία τροφίμων
Ανθεκτικό στις καιρικές επιδράσεις
Ανθεκτικό στα ασθενή οξέα και βάσεις
Εξαιρετική πρόληψη διάβρωσης

Εφαρμογές:
Πόλοι μπαταρίας
Συνδέσεις (βίδες, μπουλόνια, παξιμάδια και καρφιά)
Κεραίες
Ηλεκτρικές συνδέσεις
Εξαιρετικά ελαφριά υλικά (ελαφριά αεροπλάνα, ανεμογεννήτριες)

Συσκευασία: 12x500ML



ASSEMBLY – Penetrating Oil

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Καλές διεισδυτικές ιδιότητες
Περιέχει γραφίτη και MoS2
Υγρό απωθητικό
Ισχυρός ψεκασμός
Καινοτόμο σύστημα ψεκασμού 360ο

Εφαρμογές:
Βιδωτές συνδέσεις (βίδες, μπουλόνια και παξιμάδια)
Τροχοί γραναζιών
Κλειδαριές
Εργαλεία
Ράγες
Αλυσίδες
Εργαλεία κηπουρικής

Συσκευασία: 12x500ML



ASSEMBLY – Glue Spray

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Κατάλληλο για κόλληση μεγάλων επιφανειών
Άμεσο στέγνωμα
Φιλικό προς το χρήστη
Εύρος ψεκασμού περίπου 10 cm πλάτος

Εφαρμογές:
Χαρτί
Ξύλο
Χαρτόνι
Ύφασμα
Δέρμα
Διάφορα είδη πλαστικών

Συσκευασία: 12x500ML



ASSEMBLY – Copper Spray

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Υψηλή θερμική σταθερότητα
Ανθεκτικό στις χημικές και τις καιρικές επιδράσεις
Προληπτική προστασία από διάβρωση
Εξαιρετική πρόσφυση
Αποτρέπει τη φθορά και την κόλληση
Απλοποιεί τη μελλοντική αφαίρεση

Εφαρμογές:
Εξαρτήματα φρένου
Εξάτμιση
Βιδωτές συνδέσεις, οι οποίες εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες
Σπείρωμα μπουζί

Συσκευασία: 12x500ML



ASSEMBLY – Ceramic Grease

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Προστατεύει από ηλεκτρολυτική διάβρωση
Υψηλή θερμική σταθερότητα
Ανθεκτικό στις χημικές και τις καιρικές επιδράσεις
Ανθεκτικό σε νερό, αλάτι, ασθενή οξέα και βάσεις
Αποτρέπει τη φθορά και την κόλληση
Κατάλληλο για τη συναρμολόγηση συστημάτων ABS και αισθητήρων λάμδα
Απλοποιεί τη μελλοντική αφαίρεση

Εφαρμογές:
Συστήματα πέδησης ABS
Αισθητήρες-λ
Εξαρτήματα φρένου
Εξάτμιση
Βιδωτές συνδέσεις, οι οποίες εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες
Βιομηχανικοί φούρνοι

Συσκευασία: 12x500ML



CAR CARE – Cockpit Spray Foam

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Αφρός με βάση το νερό
Ήπια μυρωδιά
Εξαιρετικές ιδιότητες καθαρισμού
Δεν αφήνει υπολείμματα

Εφαρμογές:
Ταμπλό Αυτοκινήτου

Συσκευασία: 12x500ML



Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Εύκολο στην εφαρμογή
Πολύ αποτελεσματικό
Ήπια μυρωδιά

Εφαρμογές:
Ανανεώνει το σύστημα κλιματισμού και κυκλοφορίας αέρα στα οχημάτων

CAR CARE – Airco Refresher

Συσκευασία: 12x150ML



ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ SPRAYS

➢ Underbody Coating Bronze

➢ Cavity Wax Amber

➢ Cavity Wax Non Solvent

➢ Multi Purpose Transparent

➢ Multi Purpose Amber

➢ Multi Purpose Water based

➢ Stone Chipping Black



Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Αντιδιαβρωτικό γενικής χρήσης
Ασφαλτικής βάσης και παραφίνης 
Εξαιρετική συμπεριφορά σε παρουσία νερού
Δημιουργεί σκληρή και λειαντική μεμβράνη 
Χάλκινη απόχρωση (Bronze)

Εφαρμογές:
Κάτω μέρος των οχημάτων (π.χ. αυτοκινήτων, φορτηγών, ρυμουλκούμενων)
Ξύλινα υποστρώματα (πχ κάτω μέρος τροχόσπιτων)

Συσκευασία: 500ML

ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ – Underbody Coating 
Bronze



Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Αντιδιαβρωτικό spray για δύσκολα σημεία
Προστατεύει τις επιφάνειες από διάβρωση
Εξαιρετική συμπεριφορά σε παρουσία νερού
Εξαιρετικές ιδιότητες διείσδυσης
Με βάση το κερί 

Εφαρμογές:
Πόρτες οχημάτων
Θόλοι οχημάτων
Σημεία που έρχονται σε επαφή με νερό

Συσκευασία: 500ML

ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ - Cavity Wax Amber



ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ - Cavity Wax Non 
Solvent

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Αντιδιαβρωτικό
Βάση ρητίνη/λάδι
Απωθεί το νερό
Δημιουργεί μια ημιδιαφανή μεμβράνη προστασίας
Άοσμο
Υψηλή απόδοση
Καλή διείσδυση σε πτυχώσεις

Εφαρμογές:
Για βιομηχανικές εφαρμογές
Φλάντζες
Εσωτερικό θυρών αυτοκινήτων και άλλων κοίλων τμημάτων οχημάτων

Συσκευασία: 500ML



ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ - Multi Purpose 
Transparent

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Αντιδιαβρωτικό spray με ευρεία εφαρμογή 
Μη αγώγιμο
Εξαιρετική συμπεριφορά σε παρουσία νερού
Εξαιρετικές ιδιότητες διείσδυσης
Με βάση ρητίνη
Διαφανές 

Εφαρμογές:
Σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα
Εργαλεία (αυτοκινητοβιομηχανία, ναυτικά, οικιακά και βιομηχανικά)
Χρωμιωμένα μέρη (π.χ. τροχοί ποδηλάτων)
Ηλεκτρικά καλώδια και επαφές (π.χ. πηνία ανάφλεξης, σύρματα, μπουζί)

Συσκευασία: 500ML



ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ - Multi Purpose 
Amber

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Αντιδιαβρωτικό spray
Με βάση το κερί
Καλή μετατόπιση του νερού
Εξαιρετικές ιδιότητες διείσδυσης
Ισχυρή προστασία από υπεριώδη ακτινοβολία

Εφαρμογές:
Προστασία υλικών που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους
Οχήματα
Βιομηχανική χρήση
Οικιακή χρήση
Υπερατλαντικές μεταφορές (παρουσία θαλάσσιου περιβάλλοντος)

Συσκευασία: 500ML



ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ - Multi Purpose Water 
based

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Αντιδιαβρωτικό spray
Με βάση το νερό
Διάφανη μεμβράνη προστασίας
Μπορεί να βαφτεί

Εφαρμογές:
Σιδηρούχα και μη σιδηρούχα
Βιομηχανικά εξαρτήματα
Εξαρτήματα αυτοκινήτων

Συσκευασία: 500ML



ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ - Stone Chipping Black

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Αντιδιαβρωτικό υψηλής αντοχής από καουτσούκ / ρητίνη
Δημιουργεί ισχυρό και ελαστικό στρώμα προς αποφυγή φθοράς
Μαύρο χρώμα
Στεγνώνει γρήγορα
Ηχομονωτικές ιδιότητες 
Μπορεί να βαφτεί.

Εφαρμογές:
Κάτω μέρος των οχημάτων (π.χ. αυτοκινήτων, φορτηγών, ρυμουλκούμενων)

Συσκευασία: 500ML



Χημικά Πρόσθετα για:

➢ Κύκλωμα Ψύξης

➢ Βενζινοκινητήρες

➢ Πετρελαιοκινητήρες

➢ Κύκλωμα Λίπανσης Κινητήρα



Κύκλωμα Ψύξης – Cooling System Stop Leak

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Σφραγιστικό για συστήματα ψύξης.
Εξαιρετική προστασία για το σύστημα ψύξης και τα κανάλια ψύξης του κινητήρα από 
ζημιές στη στεγανοποίηση.
Δεν έχει βλαβερές συνέπειες για καουτσούκ, πλαστικά, κράματα, μη σιδηρούχα μέταλλα

Εφαρμογές:
Συστήματα ψύξης βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων
Πλήρως συμβατό με όλους τους τύπους αντιψυκτικών και ψυκτικών μέσων
Ξεκινήστε τον κινητήρα (αφού πρώτα έχει κρυώσει) και τοποθετήστε το σύστημα 
θέρμανσης στο μέγιστο. Όταν αρχίσει να ρέει το ψυκτικό βάλτε το περιεχόμενο της 
φιάλης στο σύστημα ψύξης του κινητήρα μέχρι τη μέγιστη χωρητικότητα και τοποθετήστε 
το καπάκι. Αφήστε τον κινητήρα σε λειτουργία ρελαντί για άλλα 10 λεπτά
Προσοχή: Μην αφαιρείτε το καπάκι του ψυγείου όταν ο κινητήρας είναι ζεστός
Επιβατικά αυτοκίνητα: 1 φιάλη (300 ML) στα 10 λίτρα ψυκτικού μέσου
Φορτηγά: 2 φιάλες (2 x 300 ML) στα 30 L ψυκτικού μέσου

Συσκευασία: 12x300ML



Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Αποτελεσματικός καθαρισμός συστημάτων ψύξης.
Διεισδύει και απομακρύνει τα υπολείμματα από λάσπη και διάβρωση.
Βελτίωση απόδοσης ψύξης κινητήρα.

Εφαρμογές:
Συστήματα ψύξης βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων
Μετά από αλλαγή ψυκτικού υγρού
Καθαρίζει το σύστημα ψύξης από ενδεχόμενη παρουσία λιπαντικού κινητήρα 
(π.χ. μετά από βλάβη φλάντζας ή επισκευής του κινητήρα)
Αφαιρέστε το ψυκτικό υγρό και γεμίστε με γλυκό νερό. Αδειάστε το περιεχόμενο 
της φιάλης στο ψυγείο και αφήστε τον κινητήρα σε λειτουργία ρελαντί για 
περίπου 30 λεπτά. Αφαιρέστε το μίγμα από το σύστημα. Πλύνετε το σύστημα 
ψύξης με καθαρό νερό
Κατάλληλο για έως και 10 L ψυκτικού μέσου

Συσκευασία: 12x250ML

Κύκλωμα Ψύξης – Cooling System Cleaner



Βενζινοκινητήρες – Petrol System Cleaner

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Καθαρίζει το σύστημα ψεκασμού του καυσίμου
Επαναφέρει τη βέλτιστη απόδοση του κινητήρα
Μειώνει άμεσα τις επικαθίσεις
Μειώνει την εκπομπή καυσαερίων
Επιλύει προβλήματα μειωμένης απόδοσης και υψηλής κατανάλωσης
καυσίμου

Εφαρμογές:
Κατάλληλο για βενζινοκινητήρες σε οχήματα με ή χωρίς καταλύτη
Προσθέστε τα περιεχόμενα της μεταλλικής φιάλης στη δεξαμενή καυσίμου
Προσθέστε μία φιάλη (300 ML) σε 80 L καυσίμου ή 150 ML σε 40 L καυσίμου

Συσκευασία: 12x300ML



Βενζινοκινητήρες – Petrol System Protector

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Προστατεύει όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το καύσιμο
Αποτρέπει την υψηλή κατανάλωση καυσίμου
Αποτρέπει την κακή απόδοση του κινητήρα
Διασφαλίζει την τεχνική αξιοπιστία και την οικονομική λειτουργία

Εφαρμογές:
Κατάλληλο για όλους τους βενζινοκινητήρες σε επιβατικά αυτοκίνητα
με ή χωρίς καταλύτη
Ειδικά για βενζινοκινητήρες άμεσης έγχυσης
Σε περιπτώσεις κακής ποιότητας καυσίμου
Προσθέστε το περιεχόμενο της φιάλης (300 ML) στη δεξαμενή καυσίμου
Κατάλληλο για έως και 60 L βενζίνης. Η ποσότητα του καυσίμου στο
ντεπόζιτο πρέπει να είναι πάνω από το δείκτη της ρεζέρβας

Συσκευασία: 12x300ML



Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Βελτιώνει την ροή στο πετρέλαιο θέρμανσης, σε ντίζελ και σούπερ ντίζελ
Βοηθά στην αποφυγή προβλημάτων ψυχρής εκκίνησης

Εφαρμογές:
Κατάλληλο για όλους τους πετρελαιοκινητήρες σε οχήματα και μηχανήματα
Σε δεξαμενές πετρελαίου θέρμανσης
Για οχήματα: Προσθέστε στο ρεζερβουάρ πριν η θερμοκρασία φτάσει τους 0 °C.
Για πετρέλαιο θέρμανσης: Προσθέστε στη δεξαμενή πριν η θερμοκρασία φτάσει 
τους 0 °C
Αναλογία:
1 φιάλη (300 ML) σε 300 L πετρελαίου - 3 °C
1 φιάλη (300 ML) σε 150 L πετρελαίου - 6 °C
1 φιάλη (300 ML) σε  60 L πετρελαίου -12 °C
Προσθέστε το στη δεξαμενή πριν ξαναβάλετε καύσιμο

Συσκευασία: 12x300ML

Πετρελαιοκινητήρες – Cold Flow Improver



Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Καθαρίζει άμεσα τα ακροφύσια έγχυσης καυσίμου που ελέγχονται είτε
μηχανικά είτε ηλεκτρονικά
Διασφαλίζει ότι το σύστημα ψεκασμού είναι καθαρό
Βελτιώνει την απόδοση του κινητήρα

Εφαρμογές:
Κατάλληλο για όλους τους πετρελαιοκινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων
Πριν από εργασίες ρύθμισης και καταγραφής των εκπομπών (σωματίδια αιθάλης)
Σε εργασίες επισκευής στο σύστημα ψεκασμού
Προσθήκη στο ντεπόζιτο:
1 φιάλη (300 ML) σε 30 L πετρελαίου. Οδηγήστε για 30 λεπτά σε ανοιχτό δρόμο

Ενναλακτικά, καθαρισμός μέσω του φίλτρου καυσίμου:
Αλλάξτε το φίλτρο. Γεμίστε το φίλτρο με το περιεχόμενο της φιάλης (300 ML)
Επανατοποθετήστε το φίλτρο. Ενεργοποιήστε τον κινητήρα και αφήστε τον σε
λειτουργία για 10 λεπτά με μεταβαλλόμενη ταχύτητα περιστροφής έως 2000 σ.α.λ.

Συσκευασία: 12x300ML

Πετρελαιοκινητήρες – Diesel System Cleaner



Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Προστατεύει όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με καύσιμα
Βελτιώνει την απόδοση του κινητήρα
Αποτρέπει τη δημιουργία επιβλαβών καταλοίπων μέσα στον κινητήρα
Καθαρίζει το σύστημα ντίζελ και τους θαλάμους καύσης
Συμβάλλει στην οικονομία του καυσίμου

Εφαρμογές:
Κατάλληλο για όλους τους πετρελαιοκινητήρες σε επιβατικά
οχήματα και φορτηγά
Κατάλληλο για τα σύγχρονα συστήματα ψεκασμού
Προσθέστε το περιεχόμενο της φιάλης (300 ML) στη δεξαμενή του καυσίμου
Η ποσότητα του καυσίμου στο ντεπόζιτο πρέπει να είναι πάνω από το δείκτη
της ρεζέρβας με μέγιστο τα 50 L

Συσκευασία: 12x300ML

Πετρελαιοκινητήρες – Diesel System Protector



Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Βελτιώνει την απόδοση του φίλτρου σωματιδίων (DPF)
Αποτρέπει αυξημένα κόστη εργασιών καθαρισμού και συντήρησης 
Συμβάλλει στην βελτιωμένη απόδοση του κινητήρα και σε μειωμένες
εκπομπές καυσαερίων

Εφαρμογές:
Κατάλληλο για όλους τους πετρελαιοκινητήρες με φίλτρο σωματιδίων (DPF)
Σε οδήγηση υπό δυσμενείς συνθήκες (π.χ. οδήγηση σε κοντινές
αποστάσεις, μέσα σε πόλεις, σε κυκλοφοριακή συμφόρηση)
Προσθέστε 300 ML στη δεξαμενή πετρελαίου (χωρητικότητας 40-80 L)
Ελάχιστη περιεκτικότητα καυσίμου σε δεξαμενή: 10 L
Για βέλτιστο αποτέλεσμα επαναλάβατε κάθε τρία γεμίσματα καυσίμου
Μην χρησιμοποιείτε σε οχήματα που είναι εφοδιασμένα με σύστημα προσθέτων
OEM που χρησιμοποιούν AdBlue ή κάτι παρόμοιο

Συσκευασία: 12x300ML

Πετρελαιοκινητήρες – DPF Cleaner & Regenerator



Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Μειώνει την κατανάλωση του καυσίμου συντηρώντας τα σφραγιστικά μέρη
του κινητήρα
Άμεση δράση μετά την εφαρμογή
Αποτρέπει τη ρύπανση του περιβάλλοντος λόγω μη ελεγχόμενης απώλειας λιπαντικού 
κινητήρα

Εφαρμογές:
Κατάλληλο για όλους τους βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες
Προσθέστε στο λιπαντικό του κινητήρα και αφήστε τον κινητήρα σε αδράνεια για 10 λεπτά,
ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής ανάμιξη
Αναλογία (300 ML) σε τουλάχιστον 3 L λιπαντικού κινητήρα

Συσκευασία: 12x300ML

Κύκλωμα Λίπανσης Κινητήρα – Engine Oil
Stop Leak



Κύκλωμα Λίπανσης Κινητήρα – Engine Oil 
System Cleaner

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Επιλύει προβλήματα που προκαλούνται από μη τήρηση των διαστημάτων αλλαγή λαδιού

Εφαρμογές:
Κατάλληλο για όλους τους κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου
Προστίθεται στο λιπαντικό του κινητήρα
Σε υδραυλικοί ανυψωτήρες βαλβίδων
Σε περιπτώσεις χαμηλής συμπίεσης εμβόλου
Σε περιπτώσεις ύπαρξης επικαθίσεων
Προσθέστε το καθαριστικό (300 ML) στο λιπαντικό του κινητήρα σε θερμοκρασία 
λειτουργίας, με την στάθμη του λιπαντικού να μην είναι μικρότερη από την ένδειξη min
Αφήστε τον κινητήρα σε αδράνεια για τουλάχιστον 10 λεπτά
Στη συνέχεια αλλάξτε το  λιπαντικό και το φίλτρο

Συσκευασία: 12x300ML



Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Βελτιώνει την απόδοση των λιπαντικών κινητήρων
Αυξάνει τον δείκτη ιξώδους, καθιστώντας το λιπαντικό πιο παχύρρευστο (παχύτερο) σε 
υψηλότερες θερμοκρασίες
Προσφέρει εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής λιπαντικού
Συμβάλλει σε χαμηλότερο λειτουργικό κόστος και αυξημένη διάρκεια ζωής λόγω 
μειωμένης τριβής
Προστατεύει από την οξείδωση
Αποτρέπει την υψηλή κατανάλωση και την απώλεια λιπαντικού

Εφαρμογές:
Κατάλληλο για όλους τους κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου
Προσθέστε όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε θερμοκρασία λειτουργίας
Κατάλληλο για 4,5 λίτρα λιπαντικού κινητήρα
Προσθέστε το περιεχόμενο της φιάλης (300 ML) σε τουλάχιστον 1,5 λίτρο λιπαντικού

Συσκευασία: 12x300ML

Κύκλωμα Λίπανσης Κινητήρα – Engine Oil 
Treatment



Κατεβάστε εδώ την εφαρμογή της Valvoline
και βρείτε το προϊόν που ταιριάζει στις ανάγκες σας

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.valvoline.corporate

