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ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & 
ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗΣ 1000ml
Κωδ: AM20A57

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΗΛ/ΚΩΝ
ΕΠΑΦΩΝ 250ml
Κωδ: AM20A46

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ 400ml
Κωδ: AM20A38
Διαλύει σχηματισμούς άνθρακα, 
εναποθέσεις και άλλες ακαθαρσίες 
στο σύστημα λίπανσης του 
κινητήρα, καθαρίζει γρήγορα και 
αποτελεσματικά τους κινητήρες. Το 
Engine Flush επαναφέρει την 
πλήρη λειτουργία στο κύκλωμα 
λίπανσης.

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
1000ml
Κωδ: AM20A55

Διαλύει αποτελεσματικά τις παλιές 
εναποθέσεις λιπαρών ουσιών, λάδια και 
συσσώρευση ακαθαρσιών. Συνιστάται 
ιδιαίτερα για τον καθαρισμό των 
κινητήρων και των εξαρτημάτων του 
μηχανήματος και το πλύσιμο των 
ρούχων εργασίας. Έτοιμο για χρήση. 
Ασφαλές για όλες τις επιφάνειες -
μέταλλο, αλουμίνιο, πλαστικό, λάκα, 
γυαλί, υφάσματα εργασίας, PVC, 
κεραμικά.

Καθολικός παράγοντας για την 
απομάκρυνση ακαθαρσιών στο 
γκαράζ, στο εργαστήριο και σε 
άλλους χώρους. Εργαλεία 
απολίπανσης και πλύσης, 
εξοπλισμός κήπου, 
ανταλλακτικά αυτοκινήτων και 
εξαρτήματα από πλαστικό.

Σύγχρονη φόρμουλα ταχείας δράσης για τον 
καθαρισμό επαφών και συσκευών 
ηλεκτρικών εξαρτημάτων. Δεν αφήνει 
κατάλοιπα μετά την εφαρμογή. Αφαιρεί το 
λίπος, τη βρωμιά και τις διάφορες 
συσσωρεύσεις από τα μπουζί και  λοιπό 
ηλεκτρικό εξοπλισμό. Διευκολύνει την 
ανάφλεξη του κινητήρα.

ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1000ml
Κωδ: AM20A32

Ισχυρό και αποτελεσματικό 
καθαριστικό για κινητήρες 
αυτοκινήτων, αφαιρεί λάδια 
και γράσα τέλεια και 
γρήγορα.
Ψεκάζετε και σκουπίζετε 
μετά από 15’’

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ 5L
Κωδ: AM20A33
Ισχυρό και αποτελεσματικό 
καθαριστικό για κινητήρες 
αυτοκινήτων, αφαιρεί λάδια 
και γράσα τέλεια και 
γρήγορα. Ψεκάζετε και 
σκουπίζετε μετά από 15’’



ΚΡΕΜΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΧΕΡΙΩΝ 5kg
Κωδ: AM20A61

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΠΡΙΖ 
ΣΥΜΠΙΚΝΩΜΕΝΟ 
"FOREST" 250ml
Κωδ: AM19030

Επαγγελματική πάστα καθαρισμού. 
Αφαιρεί το λίπος, το λάδι, την 
αιθάλη, την πίσσα. 
Αφήνει τα χέρια καθαρά και άνετα. 
Είναι ένα μείγμα ασφαλών, απαλών 
αλλά αποτελεσματικών 
καθαριστικών. Δερματολογικά 
ελεγμένο για χρήση σε βρώμικα και 
στεγνά χέρια

Καθαριστικό παρμπρίζ που αφαιρεί 
αποτελεσματικά βρωμιά, έντομα και 
υπολείμματα δρόμου, διασφαλίζοντας καλή 
ορατότητα στην οδήγηση. Δεν καταστρέφει το 
χρώμα του αυτοκινήτου ή τα μπέκ ψεκασμού.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
ΦΡΕΝΩΝ 600ml
Κωδ: AM20A26
Ακροφύσιο ψεκασμού ακριβείας.
Καθαρίζει αποτελεσματικά και 
απολιπαίνει. 
Εξατμίζεται γρήγορα από την 
επιφάνεια που καθαρίζεται.

ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΦΡΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 5L 
Κωδ: AM20A81
Ενεργός Αφρός καθαρισμού για 
συχνό πλύσιμο αυτοκινήτου. Χάρη 
στη μοναδική συνταγή του, είναι 
εξαιρετικά αποτελεσματικός. 
Αφαιρεί τέλεια τη βρωμιά, τη σκόνη 
και άλλες ακαθαρσίες δρόμου.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
ΦΡΕΝΩΝ 30L
Κωδ: AM20107
Ακροφύσιο ψεκασμού ακριβείας.
Καθαρίζει αποτελεσματικά και 
απολιπαίνει. 
Εξατμίζεται γρήγορα από την 
επιφάνεια που καθαρίζεται.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
ΦΡΕΝΩΝ 5L
Κωδ: AM20A06

Ακροφύσιο ψεκασμού ακριβείας.
Καθαρίζει αποτελεσματικά και 
απολιπαίνει. 
Εξατμίζεται γρήγορα από την 
επιφάνεια που καθαρίζεται.



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΨΥΓΕΙΟΥ 1000ml
Κωδ: AM20A47

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΨΥΓΕΙΟΥ 400ml
Κωδ: AM20A31

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΨΥΓΕΙΟΥ 400ml
Κωδ: AM20A41

Τεχνολογικό προϊόν αιχμής για 
στεγανοποίηση διαρροών ψυγείου. 
Εξαλείφει ρωγμές έως 0,9 mm.
Ασφαλές για χρήση με θερμαντικά 
σώματα χάλυβα και αλουμινίου.

Σε περίπτωση βλάβης του κινητήρα και 
εισαγωγής λαδιού στο σύστημα ψύξης,  
αφαιρεί αποτελεσματικά τα ίχνη λαδιού 
σε όλο το κύκλωμα : σωλήνες, αντλία 
νερού, ψυγείο και δοχείο διαστολής. 
Αποτελεσματικό στη λειτουργία και 
απόλυτα ασφαλές. Η συσκευασία 1L έχει 
σχεδιαστεί για το σύστημα ψύξης 
χωρητικότητας περίπου 6L.

Καθαρίζει γρήγορα το σύστημα 
ψύξης αυτοκινήτου. Αποτρέπει 
την υπερθέρμανση του 
κινητήρα. Κατάλληλο για 
συστήματα ψύξης 
χωρητικότητας έως 20 λίτρων.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΑΔΑΣ  
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
(12x300ml)
Κωδ: AM19035
Καθαριστικό για συστήματα κλιματισμού , 
εξολοθρεύει βακτήρια και μύκητες, ενώ 
καθαρίζει διεξοδικά και αποτελεσματικά τη 
μονάδα κλιματισμού.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΑΔΑΣ  
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
(12x150ml)
Κωδ: AM19595

Καθαριστικό για συστήματα 
κλιματισμού , εξολοθρεύει βακτήρια 
και μύκητες, ενώ καθαρίζει 
διεξοδικά και αποτελεσματικά τη 
μονάδα κλιματισμού.



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΡΟΗΣ 
ΑΕΡΑ (AIRFLOW) 250ml
Κωδ: AM20A50

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΒΑΛΒΙΔΑΣ EGR 650ml
Κωδ: AM20A56

Καθαριστικό για αισθητήρες ροής αέρα. 
Καθαρίζει τους αισθητήρες ροής αέρα με 
θερμό σύρμα και θερμαντική πλάκα 
επιτρέποντας τη βέλτιστη λειτουργία του 
συστήματος ψεκασμού. Το παρασκεύασμα 
είναι ένας ακριβής και αποτελεσματικός 
διαλύτης καθαρισμού που δεν περιέχει 
γλυκόλη και χλώριο.

Σύγχρονη, αποτελεσματική φόρμουλα 
σχεδιασμένη για τον καθαρισμό και την 
απολίπανση των βαλβίδων EGR και 
Turbo. Διαλύει τις εναποθέσεις άνθρακα 
που συσσωρεύονται στα εσωτερικά και 
εξωτερικά μέρη, επιτρέποντας την 
εύκολη αφαίρεσή τους και 
εξασφαλίζοντας σωστή ροή.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΦΙΛΤΡΟΥ DPF 400ml
Κωδ :AM20A90
Καθαριστικό μέσο για την απομάκρυνση των 
εναποθέσεων άνθρακος και τέφρας από 
φίλτρα σωματιδίων πετρελαίου που 
βρίσκονται εντός της εξάτμισης του 
συστήματος. Η αφαίρεση του DPF δεν είναι 
απαραίτητη για τον καθαρισμό. Επαναφέρει 
την ικανότητα πλήρους ροής του φίλτρου.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΚΑΡMΠΥΡΑΤΕΡ 
400ml
Κωδ: AM20A05
Σύγχρονη, αποτελεσματική φόρμουλα 
σχεδιασμένη για τον καθαρισμό και 
την απολίπανση των καρμπυρατέρ 
αυτοκινήτων. Διαλύει τις εναποθέσεις 
άνθρακα που συσσωρεύονται πάνω 
και μέσα στα καρμπυρατέρ, 
επιτρέποντας την εύκολη αφαίρεσή 
τους και εξασφαλίζοντας τη σωστή ροή 
ή μείγμα καυσίμου και αέρα.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ 400ml
Κωδ: AM20Β18
Μια πολύ αποτελεσματική 
προετοιμασία για τον καθαρισμό 
πεταλούδων & εισαγωγής. Έρχεται με 
έναν ειδικό σωλήνα που σας επιτρέπει 
να φτάσετε στα δύσκολα μέρη.



ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ (444ml)
Κωδ: AM19067

Το σφραγιστικό κινητήρα ασφαλίζει τους 
δακτυλίους εμβόλου, αυξάνοντας τη 
συμπίεση και την πίεση λαδιού του 
κινητήρα. Το Engine Doctor μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τύπους 
κινητήρων βενζίνης ή diesel.
Χρησιμοποιείται και σε νέο κινητήρα 
μειώνει σημαντικά την τριβή και παρατείνει 
τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.

AΡΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
"NEW CAR"
Κωδ: AM15002

AΡΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
«BLACK"
Κωδ: AM15005



ΦΛΑΝΤΖΟΚΟΛΛΑ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΑΥΡΗ 
ΥΨΗΛΗΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 290g
Κωδ: AM20A34

ΦΛΑΝΤΖΟΚΟΛΛΑ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ
ΥΨΗΛΗΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 290g
Κωδ: AM20A35

ΦΛΑΝΤΖΟΚΟΛΛΑ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΑΥΡΗ 
ΥΨΗΛΗΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 85g
Κωδ: AM20A11

ΦΛΑΝΤΖΟΚΟΛΛΑ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ
ΥΨΗΛΗΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 85g
Κωδ: AM20A12

ΦΛΑΝΤΖΟΚΟΛΛΑ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΚΡΙ
ΥΨΗΛΗΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 85g
Κωδ: AM20A13

Σιλικόνη υψηλής θερμοκρασίας  
ανθεκτική στις δονήσεις και την 
πίεση για προηγμένους κινητήρες.
Το προϊόν είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό 
στη χρόνο, τις καιρικές συνθήκες και 
τα υψηλά θερμικά φορτία από (-54 °
C έως + 329 ° C).

Σιλικόνη υψηλής θερμοκρασίας  
ανθεκτική στις δονήσεις και την 
πίεση για προηγμένους κινητήρες.
Το προϊόν είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό 
στη χρόνο, τις καιρικές συνθήκες και 
τα υψηλά θερμικά φορτία από (-54 °
C έως + 343 ° C).

Σιλικόνη υψηλής θερμοκρασίας  
ανθεκτική στις δονήσεις και την 
πίεση για προηγμένους κινητήρες.
Το προϊόν είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό 
στη χρόνο, τις καιρικές συνθήκες και 
τα υψηλά θερμικά φορτία από (-54 °
C έως + 329 ° C).

Σιλικόνη υψηλής θερμοκρασίας  
ανθεκτική στις δονήσεις και την 
πίεση για προηγμένους κινητήρες.
Το προϊόν είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό 
στη χρόνο, τις καιρικές συνθήκες και 
τα υψηλά θερμικά φορτία από (-54 °
C έως + 343 ° C).

Σιλικόνη εξαιρετικά ανθεκτική στις 
δονήσεις και την πίεση. Προορίζεται 
για χρήση σε προηγμένους κινητήρες 
που λειτουργούν υπό υψηλά φορτία. 
Το προϊόν είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στο 
χρόνο και στις καιρικές συνθήκες, και 
στα υψηλά θερμικά φορτία που 
κυμαίνονται από (-54 ° C έως 399 ° C).

ΦΛΑΝΤΖΟΚΟΛΛΑ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΑΥΡΗ 
ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 200ml
Κωδ: AM20A97
Ανθεκτική σε δονήσεις, πίεση, 
ατμοσφαιρικές επιδράσεις και 
κυκλικά θερμικά φορτία στην 
περιοχή από -50 έως 260 ° C. 
Παρέχει πλήρη στεγανότητα των 
εξαρτημάτων. Είναι ανθεκτική στο 
λάδι και τη γλυκόλη.



ΚΟΛΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 
2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 56g
Κωδ: AM20A40

ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 
2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 25g
Κωδ: AM20A42

ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ 10g
Κωδ: AM20A45

ΠΑΣΤΑ 
ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 150g
Κωδ: AM20A53

Η κόλλα μετάλλων είναι ταχείας σκλήρυνσης 
κατασκευασμένη από εποξείδιο και χάλυβα 
που προορίζεται για την επισκευή 
κατεστραμμένων -σπασμένων μερών, από 
διάφορα μεταλλικά κράματα, ξύλο, κεραμικό, 
πλαστικό και πολλά άλλα υλικά. 
Επιδιορθώνει αποτελεσματικά σπασμένα 
μπλοκ κινητήρα, ψυγεία, περιβλήματα 
μηχανικών συγκροτημάτων, κατεστραμμένες 
συνδέσεις καλοριφέρ και πολλά άλλα είδη. 
Το προϊόν σχηματίζει πολύ σκληρό δεσμό 
ανθεκτικό σε θερμοκρασία έως 150°C. 
Ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, 
η αρχική σκλήρυνση πραγματοποιείται εντός 
4 έως 10 λεπτών.

Κόλλα στιγμής που προορίζεται για 
συγκόλληση εξαρτημάτων 
κατασκευασμένα από διάφορα πλαστικά 
και καουτσούκ. Συνιστάται ιδιαίτερα για 
συνδέσεις με σκληρή σύνδεση.

Διορθώνει ραγισμένους 
προφυλακτήρες, περιβλήματα 
καθρεπτών καθώς και άλλα στοιχεία 
από πλαστικό. Παράγει εύκαμπτο 
σύνδεσμο με υψηλή αντοχή στη 
θερμότητα έως 120 ° C.

Πάστα Εξάτμισης, ιδανική για την 
Διόρθωση διαρροών καυσαερίων.

ΚΟΛΛΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ
ΚΟΚΚΙΝΗ (MA262) 10ml
Κωδ: 20A15

Προετοιμασία υψηλής 
αντοχής, που εξασφαλίζει από 
την ανεπιθύμητη χαλάρωση. 
Υψηλή αντοχή σε δονήσεις. 
Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες 
από -54 ° C έως + 149 ° C.

ΚΟΛΛΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ
ΚΟΚΚΙΝΗ (MA243) 10ml
Κωδ: 20A14
Προετοιμασία μεσαίας αντοχής 
για τη στερέωση των 
σπειρωμάτων έναντι 
ανεπιθύμητης χαλάρωσης. 
Ανθεκτική στη θερμοκρασία 
από -54 ° C έως 149 ° C. 



ΣΠΡΕΙ ΓΡΑΣΟΥ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 400ml
Κωδ: AM20A48

ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΓΡΑΣΟ 
400ml
Κωδ: AM20A27

ΓΡΑΣΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ 
(ΛΙΘΙΟΥ EP2)  400ml
Κωδ: AM20A49

ΓΡΑΣΟ ΧΑΛΚΟΥ
500g
Κωδ: AM20A58

Ελαφρύ γράσο σιλικόνης με έντονες 
διεισδυτικές ιδιότητες. Χρησιμοποιείται 
για λιπαντικούς οδηγούς, αρμούς, 
ελαστικούς σωλήνες, κλειδαριές 
πορτών, λαστιχένιες σφραγίδες, 
μεντεσέδες κ.λπ. Ανθεκτικό σε υψηλές 
και χαμηλές θερμοκρασίες και στο νερό. 
Αποτρέπει τη στεγανοποίηση των 
παρεμβυσμάτων πόρτας κατά τη 
χειμερινή περίοδο.

Το γράσο EP2 είναι ένα λιπαντικό λιθίου
σχεδιασμένο για εφαρμογές βαρέως
τύπου. Παρέχει πολύ καλή λίπανση &
μέγιστη προστασία από θερμότητα, 
σκουριά και διάβρωση. Οφέλη: 
Εξαιρετική μηχανική σταθερότητα, 
εξαιρετικά καλές ιδιότητες αναστολής της 
διάβρωσης.
Εύρος θερμοκρασίας -30 έως 180oC.

Κεραμικό γράσο που προστατεύει 
μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργεί σε 
θερμοκρασίες έως 1400 ° C.  
Χρησιμοποιείται στο φρένα την εξάτμιση 
και άλλα συστήματα που εκτίθενται σε 
υψηλές θερμοκρασίες. Ιδανικό για 
λίπανση βιδών κατά τη συναρμολόγηση. 
Συνιστάται επίσης για συστήματα 
πέδησης με ABS, ASR και ESP.

Λιπαίνει & αποτρέπει την 
διάβρωση εξαρτημάτων.
Ανθεκτικό σε υψηλές 
θερμοκρασίες έως 1100°C.
Διευκολύνει τη μελλοντική 
αποσυναρμολόγηση.

ΣΠΡΕΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ 
(ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ) 400ml
Κωδ: AM20A08
Χωρίς διαλύτες - απολύτως ασφαλές για 
εξαρτήματα από καουτσούκ και πλαστικό. 
Προορίζεται για λίπανση οδηγών, 
κλειδαριών πορτών, αλυσίδων, 
μεντεσέδων, ελαστικών σωλήνων κ.λπ. 
Τους κάνει ελαστικούς. Ανθεκτικό σε 
υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες και στο 
νερό. Εξαιρετικά αποτελέσματα σε λίγα 
δευτερόλεπτα.

ΣΠΡΕΙ ΓΡΑΣΟΥ
ΧΑΛΚΟΥ 200ml
Κωδ: AM20A69
Λιπαίνει & αποτρέπει την διάβρωση 
εξαρτημάτων.
Ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες 
έως 1000°C.
Διευκολύνει τη μελλοντική 
αποσυναρμολόγηση.



ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 200ml
Κωδ: AM19112
Εξαιρετικό αποτέλεσμα σε λίγα 
δευτερόλεπτα. Μαλακώστε τα 
παλιά λάστιχα, ώστε να γίνουν 
ευέλικτα και να ανακτήσουν την 
αρχική ομορφιά και εμφάνιση.

ΣΠΡΕΙ ΓΡΑΣΟ 
(ΛΕΥΚΟ) 400ml
Κωδ: AM20A03

ΣΠΡΕΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ 
(ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ) 50ml
Κωδ: AM25013

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΠΡΕI 
ΙΜΑΝΤΑ ΔΥΝΑΜΟ 
400ml
Κωδ: AM20A29            Υγρό, υψηλό διεισδυτικό γράσο. Μετά 

τη ρύθμιση μετατρέπεται σε πάστα 
που είναι ανθεκτική στο ξέπλυμα και 
στις θερμοκρασίες. Εξασφαλίζει τη 
σωστή λίπανση των κινούμενων 
μερών, όπως μεντεσέδες, ράβδους 
καθίσματος και άλλα δύσκολα 
προσβάσιμα στοιχεία. Όταν 
εξατμίζονται οι διαλύτες, το γράσο 
γίνεται ημιδιαφανές.

Αφαιρεί τον πάγο, γράσα, διατηρεί την 
λειτουργεία, αποτρέπει τον πάγο.
Έχει αντιδιαβρωτικές ιδιότητες.

Η ειδική φόρμουλα του εξασφαλίζει τη σωστή 
απόδοση του ιμάντα και εξαλείφει την 
ολίσθηση. Διεισδύει βαθιά στο υλικό 
παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του ιμάντα. 
Διατηρεί τη σωστή ένταση των ιμάντων.

ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ / 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ 
MoS2 250ml
Κωδ: AM20A72            
Προετοιμασία για απομάκρυνση οξειδίων 
που σχηματίζονται σε μεταλλικές επιφάνειες. 
Διευκολύνει την αφαίρεση σκουριασμένων 
βιδών, παξιμαδιών και μπουζί. Το λάδι 
υψηλής ποιότητας και η προσθήκη MoS2 
καθιστούν τις μεταλλικές επιφάνειες λιπαρές 
και σταθερές. Ασφαλίζει το μέταλλο από 
επιβλαβείς καιρικές συνθήκες και διάβρωση.

ΣΠΡΕΙ ΓΡΑΣΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 
(PTFE) 400ml
Κωδ: AM20A28
Λιπαντικό Αλυσίδας ,Τα σωματίδια PTFE 
που υπάρχουν στο προϊόν κολλούν στην 
αλυσίδα με σκοπό την διάρκεια.
Ανθεκτικό στο αλάτι και το νερό. 
Αποτελεσματικό σε θερμοκρασίες που 
κυμαίνονται από -40 ° C έως + 180 ° C.



ΣΠΡΕΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 
(ΛΕΥΚΟ) 400ml
Κωδ: AM20A93
Λιπαντικό για αλυσίδες μοτοσυκλετών 
με εξαιρετικές παραμέτρους. Διεισδύει 
γρήγορα και στη συνέχεια 
στερεοποιείται με τη μορφή πηχτής 
λιπαντικής πάστας. Χαρακτηρίζεται 
από πολύ υψηλή πρόσφυση στην 
επιφάνεια και αντοχή στο πλύσιμο με 
νερό. 

ΑΙΘΕΡΑΣ (ΓΙΑ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ) 200ml
Κωδ: AM20A20
Εύκολη Εκκίνηση κινητήρα - για όλους 
τους τύπους κινητήρων. Λειτουργεί έως 
-50 ° C. Ασφαλής για όλους τους 
τύπους κινητήρων ,βενζινοκινητήρες, 
ντίζελ, χορτοκοπτικά, πριόνια κ.λπ.

Για όλα τα αέρια μέσα.
Εντελώς μη εύφλεκτο.
Λειτουργεί σε ανεστραμμένη 
θέση 180 °

LPG TESTER
500ml
Κωδ: AM20A25



ΑΝΤΙΨΙΚΤΙΚΟ G12 
Έτοιμο προς χρήση 5L
Κωδ: AM61104

Αντιψυκτικό έτοιμο προς χρήση σε 
συσκευασία 5L, αντοχή σε
θερμοκρασία -35° C.

ΑΝΤΙΨΙΚΤΙΚΟ G11 
Έτοιμο προς χρήση 5L
Κωδ: AM61102

Αντιψυκτικό έτοιμο προς χρήση σε 
συσκευασία 5L, αντοχή σε
θερμοκρασία -35° C.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΑΓ. 
ΠΑΡΠΡΙΖ 5L (-20°C)
Κωδ: AM71006

Προστατεύει τις λεπίδες υαλοκαθαριστήρα.
Λειτουργεί αποτελεσματικά σε θερμοκρασίες 
έως -20 ° C.

ΣΥΜΠΙΚΝΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΠΑΓ. 
ΠΑΡΠΡΙΖ 1L (-80°C)
Κωδ: AM25025

Προστατεύει τις λεπίδες υαλοκαθαριστήρα.
Λειτουργεί αποτελεσματικά σε θερμοκρασίες 
έως -20 ° C.
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