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CHEMIA SAMOCHODOWA

AXXIS™ Lubricants została założona w Polsce w 1999 roku przez
absolwentów Linegal Chemicals Sp. z o. o. Warszawa.
Firma rozpoczęła swoją działalność od produkcji środków do
pielęgnacji samochodu. Wejście Polski do Unii Europejskiej
przyczyniło się do rozwoju firmy, która później stała się
konkurencyjnym producentem olejów i środków do pielęgnacji
samochodów w Europie Wschodniej.
W 2013 roku AXXIS™ Lubricants został przekazany zarządowi
brytyjskiej grupy inwestycyjnej “D. B. Development Services LTD” UK,
co pozwoliło na otwarcie zakładów produkcyjnych w Słowenii i na
Ukrainie. Pomogło to wzmocnić AXXIS™ na rynku.
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SMARY
I ŚRODKI PENETRUJĄCE
Smar silikonowy do uszczelek
gumowych i pasów
200 ml 69021102828
450 ml 69021102827
500 ml 48021125058
Smar izolacyjny, przeciwcierny i ochronny w aerozolu, wolny od olejów
mineralnych i tłuszczów. Tworzy ciągłą warstwę polimerową cząsteczek
silikonu na obrabianej powierzchni, co nadaje powierzchni doskonałe
właściwości odpychające wodę / kurz i antystatyczne. Zaprojektowany
do skutecznego smarowania połączenia wyeliminować obcych dźwięków
(piski, pęknięć) z uwagi na funkcjonowanie pojazdu. Smaruje i przywraca
elastyczność gumy, zapobiega zamarzaniu drzwi i pokrywy bagażnika w
zimie. Zapobiega i eliminuje poślizg paska napędowego (pasek klinowy
lub pasek klinowy wielorowkowy) i powiązane odgłosy zewnętrzne. Nadaje
paskom napędowym elastyczność i wydłuża żywotność, chroniąc je przed
zużyciem.

Biały litowy
smar w sprayu

Płynny
klucz

280 ml 48021125055
450 ml 48021125056
500 ml 48021125057

110 ml 48021013907
450 ml 48021013908
500 ml 48021125059

Smar aerozolowy jest przeznaczony
do mechanizmów działających w
warunkach częstych i wysokich obciążeń (łożyska, przeguby, prowadnice, łańcuchy, przeguby). Zapewnia
ochronę przed zużyciem, korozją,
brudem, kurzem i wodą. Jest od
porny na wysokie temperatury.

Płynny środek pozwala szybko
i skutecznie rozłączyć zardzewiałe i lepkie połączenia gwintowe.
Służy do smarowania i ochrony
antykorozyjnej różnych ruchomych
połączeń: zamków drzwi, zawiasów,
elementów złącznych. Wypiera
wilgoć, nie odparowuje, tworzy
na powierzchni metalowej warstwę,
która chroni przed korozją.

Smar do łańcucha

Uniwersalny smar penetrujący

45 ml

110 ml
250 ml
450 ml
500 ml

48021013900

Płynny smar jest przeznaczony do smarowania łańcuchów pracujących w różnych
gałęziach przemysłu: łańcuchy napędowe kombajnów, pojazdy silnikowe, przenośniki,
maszty wózków widłowych, urządzenia do obróbki drewna lub metalu. Smar utrzymuje swoje właściwości robocze w szerokim zakresie temperatur (-35 ... + 160 ° С).
Dzięki obecności wypełniaczy przeciwciernych osiąga się zmniejszenie zużycia par
ciernych w zapylonym otoczeniu. Smar ma między innymi wysokie właściwości anty
korozyjne, penetrujące i przeciwzużyciowe, wysoką przyczepność (dobrze trzyma się
na smarowanych powierzchniach). Chroni ogniwa łańcucha napędowego i rolki przed
zużyciem, gdy wilgoć lub piasek dostaną się do łańcucha. Rewitalizant, który jest
częścią smaru, kompensuje bieżące zużycie części.

48021013923
48021013924
48021013927
69021099772

Płynny środek o właściwościach smarujących i penetrujących eliminuje
skrzypienie metalowych połączeń i mechanizmów. Może być stosowany zarówno w samochodach, jak i w życiu codziennym. Wypiera wilgoć i
zapewnia ochronę przed dalszą penetracją. Skutecznie czyści oczyszczone
powierzchnie z rdzy, kleju i innych zanieczyszczeń, smaruje i chroni je przed
korozją. Pozwala szybko i bez uszkodzeń odłączyć zardzewiałe i zakleszczone połączenia gwintowane.

PREPARAT UŁATWIAJĄCY
ROZRUCH SILNIKA

ŚRODEK PRZECIW
ZAMARZANIU I PŁYN CHŁODZĄCY
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Samostart
450 ml 48021013919
Specjalny aerozol w aerozolu do uruchamiania silnika
w zimnych porach roku. Kompozycja zawiera specjalne
składniki smarujące do górnej części cylindrów, zapobiegające mikroporcjom podczas uruchamiania silnika
w chłodne dni.
Zapobiega zużyciu rozrusznika i świec zapłonowych,
zmniejsza obciążenie akumulatora i części silnika podczas rozruchu.
Może być stosowany do wszystkich silników benzyno
wych i wysokoprężnych.

GREEN G11 Сoolant
1 kg
5 kg
10 kg
214 kg

48021029824
48021029825
48021029826
48021035950

Gotowy do użycia płyn chłodzący wykonany jest z
najwyższej jakości glikolu etylenowego i pakietu funkcjonalnych dodatków.
Żywotność 5 lat.
Mieszalny z dowolnymi chłodziwami, które nie zawierają
azotynów, amin, fosforanów. Zaprojektowany dla wszystkich nowoczesnych silników poddanych dużym obciążeniom, zwłaszcza z aluminiowymi blokami cylindrów i głowicami cylindrów. Zapewnia doskonałą ochronę układu
chłodzenia przed zamarzaniem, korozją i przegrzaniem,
skutecznie chroni przed tworzeniem się osadów. Utrzymuje właściwości robocze w temperaturze otoczenia nie
niższej niż minus trzydzieści pięć stopni.

Antifreeze GREEN
concentrate G11
(-80° С)
1,5 L
4L
20 L
214 kg

48021106367
48021106368
48021106369
48391115296

Koncentrat przeciw zamarzaniu o długiej żywotności do
stosowania w nowoczesnych chłodzonych cieczą silnikach wewnętrznego spalania z okresem wymiany do 5 lat.
Ze względu na swoje doskonałe właściwości spełnia
wymagania wielu producentów i norm zagranicznych,
a nawet je przewyższa. Doskonale chroni silniki przed
korozją i kawitacją. Zapobiega osadzaniu się i pienieniu.
Chroni węże i uszczelki.

G11
ECO

1,5 L
5L
20 L

48021231229
48021237017
48021231230

CHEMIA SAMOCHODOWA
ŚRODEK PRZECIW ZAMARZANIU I PŁYN CHŁODZĄCY

CHEMIA SAMOCHODOWA
ŚRODEK PRZECIW ZAMARZANIU I PŁYN CHŁODZĄCY

G12+
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Antifreeze BLUE G11
concentrate
(-80° С)

BLUE G11 Сoolant
1 kg
5 kg
10 kg

48021029830
48021029831
48021029832

Gotowy do użycia płyn chłodzący wykonany jest z najwyższej jakości glikolu etylenowego i pakietu funkcjonalnych dodatków.
Żywotność 5 lat.
Mieszalny z dowolnymi chłodziwami, które nie zawierają azotynów, amin, fosforanów. Zaprojektowany dla
wszystkich nowoczesnych silników poddanych dużym
obciążeniom, zwłaszcza z aluminiowymi blokami
cylindrów i głowicami cylindrów. Zapewnia doskonałą
ochronę układu chłodzenia przed zamarzaniem, korozją
i przegrzaniem, skutecznie chroni przed tworzeniem się
osadów. Utrzymuje właściwości robocze w temperaturze otoczenia nie niższej niż minus trzydzieści pięć
stopni.

1,5 L
4L
20 L
214 kg

48021106370
48021106371
48021106372
48391115297

Ze względu na swoje doskonałe właściwości spełnia
wymagania wielu producentów i norm zagranicznych,
a nawet je przewyższa. Doskonale chroni silniki przed
korozją i kawitacją. Zapobiega osadzaniu się i pienieniu.
Chroni węże i uszczelki.

G11
1,5 L
5L
20 L

1 kg
5 kg
10 kg
214 kg

48021029821
48021029822
48021029823
48021035949

Gotowy do użycia płyn chłodzący wykonany jest w
technologii bipolarnej z najwyższej jakości glikolu etylenowego i pakietu funkcjonalnych dodatków.

Koncentrat przeciw zamarzaniu o długiej żywotności
do stosowania w nowoczesnych chłodzonych cieczą
silnikach wewnętrznego spalania z okresem wymiany
do 5 lat.

ECO

RED G12 Сoolant

48021231227
48021237016
48021231228

Okres użytkowania jest nieograniczony.
Mieszalny z dowolnym płynem niezamarzającym, który
nie zawiera azotynów, amin, fosforanów. Zaprojektowany dla wszystkich nowoczesnych silników poddanych
dużym obciążeniom, zwłaszcza z aluminiowymi
blokami cylindrów i głowicami cylindrów. Zapewnia
doskonałą ochronę układu chłodzenia przed zamarzaniem, korozją i przegrzaniem, skutecznie chroni przed
tworzeniem się osadów. Utrzymuje właściwości robocze w temperaturze otoczenia nie niższej niż minus
trzydzieści pięć stopni.
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Antifreeze RED G12+
concentrate
(-80° С)
1,5 L
4L
20 L
214 kg

48021106362
48021106363
48021106364
48391115295

Koncentrat przeciw zamarzaniu o długiej żywotności
do stosowania w nowoczesnych chłodzonych cieczą
silnikach wewnętrznego spalania z okresem wymiany
do 8 lat.
Ze względu na swoje doskonałe właściwości spełnia
wymagania wielu producentów i norm zagranicznych,
a nawet je przewyższa. Doskonale chroni silniki przed
korozją i kawitacją. Zapobiega osadzaniu się i pienieniu. Chroni węże i uszczelki.

ECO

1,5 L
5L
20 L

48021231231
48021237018
48021231232

PŁYN
DO SPRYSKIWACZY

CHEMIA SAMOCHODOWA
ŚRODEK PRZECIW ZAMARZANIU I PŁYN CHŁODZĄCY

G12
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Zimowy płyn
do spryskiwaczy szkła
kanister z lejkiem, 4L
Black Ice
Bubble Gym
Forest
Watermelon
Love Iss
Marine Blue

YELLOW G12 Сoolant
1 kg
5 kg
10 kg

48021029827
48021029828
48021029829

Gotowy do użycia płyn chłodzący wykonany jest z najwyższej jakości glikolu etylenowego i pakietu funkcjonalnych dodatków.
Żywotność 5 lat.
Mieszalny z dowolnymi chłodziwami, które nie zawierają azotynów, amin, fosforanów. Zaprojektowany dla
wszystkich nowoczesnych silników poddanych dużym
obciążeniom, zwłaszcza z aluminiowymi blokami
cylindrów i głowicami cylindrów. Zapewnia doskonałą
ochronę układu chłodzenia przed zamarzaniem, korozją
i przegrzaniem, skutecznie chroni przed tworzeniem się
osadów. Utrzymuje właściwości robocze w temperaturze otoczenia nie niższej niż minus trzydzieści pięć
stopni.

Antifreeze VIOLET G13
concentrate
(-80° С)
1,5 L
4L

48021106365
48021106366

Koncentrat przeciw zamarzaniu o długiej żywotności
do stosowania w nowoczesnych chłodzonych cieczą
silnikach wewnętrznego spalania z okresem wymiany
do 8 lat.
Ze względu na swoje doskonałe właściwości spełnia
wymagania wielu producentów i norm zagranicznych,
a nawet je przewyższa. Doskonale chroni silniki przed
korozją i kawitacją. Zapobiega osadzaniu się i pienieniu.
Chroni węże i uszczelki.

G13

48021110407
48021110408
48021110409
48021110410
48021031071
48021031072

Gotowy do użycia płyn do spryskiwaczy o silnym działaniu detergentowym. Nie zawiera alkoholu metylowego. Można go stosować
zarówno nierozcieńczony, jak i zmieszany z wodą. Środki powierzchniowo czynne zawarte w płynie do spryskiwaczy skutecznie
usuwają plamy tłuszczu i nierozpuszczalne w wodzie zanieczyszczenia z przedniej szyby lub reflektorów samochodowych. Przyjazny dla środowiska, nie zawiera metanolu, acetonu i kwasów.
Nie powoduje załamania światła. Nie ma agresywnego wpływu na
powłoki. Dozwolone jest stosowanie w temperaturze otoczenia nie
niższej niż -22° C.

Letni płyn
do spryskiwaczy szkła
kanister z lejkiem, 4L
Fresh
Floral
Caramel
Bubble Gum
Forest

48391093978
48391093979
48391093980
48391093981
48391094315

Gotowy do użycia płyn do spryskiwaczy o silnym działaniu
detergentowym. Można go stosować zarówno nierozcieńczony,
jak i zmieszany z wodą. Środki powierzchniowo czynne zawarte
w płynie do spryskiwaczy skutecznie usuwają plamy tłuszczu
i nierozpuszczalne w wodzie zanieczyszczenia, w tym owady,
z przedniej szyby i reflektorów samochodowych. Przyjazny dla
środowiska, nie zawiera metanolu, acetonu i kwasów. Nie powoduje załamania światła. Nie ma agresywnego wpływu na powłoki.
Dozwolone do stosowania w temperaturze otoczenia wynoszącej
co najmniej -2° C.

PŁYNY HAMULCOWE
DODATKI

PŁYN DO PŁUKANIA
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DOT4
płyn hamulcowy
0,5 L
1,0 L

48021106374
48021106373

Płyn roboczy dla hydraulicznych układów hamulcowych wszelkich pojazdów.
Ma wyjątkowo wysoką temperaturę wrzenia i odporność na parowanie, dzięki
czemu zapewnia niezawodną ochronę przed występowaniem zatyczek parowych
oraz wysoki poziom bezpieczeństwa podczas jazdy.Idealnie zrównoważona lepkość płynu gwarantuje stabilną pracę hamulców o każdej porze roku i w każdym
stylu jazdy - zarówno w warunkach miejskich z częstymi postojami i startami, jak
iw ekstremalnych warunkach jazdy z dużą prędkością na autostradzie z ostrym i
długotrwałym hamowaniem. Zawiera specjalne dodatki antykorozyjne, które gwarantują niezawodną ochronę wszystkich metalowych elementów systemu przed
uszkodzeniem przez rdzę, a właściwości smarne skutecznie zapobiegają zakleszczeniu się ruchomych części.

Dodatek do oleju przeciw dymieniu
360 ml 48021013913
Eliminuje dym silnikowy. Zwiększa kompresję i moc. Zmniejsza tarcie i chroni
silnik przed zużyciem. Czyści układ smarowania osadów węgla i zapobiega
koksowaniu pierścieni tłokowych. Dodatek jest kompatybilny ze wszystkimi
rodzajami olejów silnikowych.

Stabilizator lepkości oleju silnikowego
Motor Doctor
450 ml 48021013914
Dodatek jest oparty na polimerowych substancjach chemicznych, które zwiększają
wskaźnik lepkości, co znacznie poprawia zakres lepkości i temperatury oleju, ale
dodatek nie wpływa na właściwości oleju w niskich temperaturach. Jest w pełni
kompatybilny z nowoczesnymi syntetycznymi i mineralnymi olejami silnikowymi
do silników benzynowych i wysokoprężnych.
Technologia zwiększająca wskaźnik lepkości oleju silnikowego jest w pełni zgodna
z wymogami dotyczącymi nowoczesnych uniwersalnych olejów silnikowych. Dodatek
stabilizuje lepkość oleju silnikowego w zależności od warunków pracy, co jest szczególnie ważne przy częstych zmianach obciążenia ścinającego między tłokiem a cylindrem. Przy zachowaniu klasy lepkości oleju silnikowego dodatek zapewnia najlepsze
właściwości smarne, zmniejszając w ten sposób zużycie grupy tłok-cylinder.

Płyn do płukania
silnika

Płyn do płukania
układu chłodzenia

450 ml 48021013933

360 ml 48021013915

Środki do mycia silnika służą do neutralizacji szlamu
i zanieczyszczeń, usuwania osadów i zużycia części
silnika. Czyści układ smarowania i filtry filtrów wlotów
oleju. Podczas procesu płukania zapewnia niezawodne
smarowanie, zapobiegając zużyciu części silnika.

Środki do szybkiego usuwania rdzy, kamienia, wapnia
i innych osadów z układu chłodzenia. Neutralny i bezpieczny dla części metalowych, gumowych i plastiko
wych. Nadaje się do układów chłodzenia i ogrzewania
dowolnego typu.

Dzięki dodatkom do mycia i dyspergowania o unikalnym
składzie zapewnione jest bardzo skuteczne i bezpieczne usuwanie osadów, żywic i lakierów (w tym z miski
olejowej).
Kompatybilny ze wszystkimi olejami mineralnymi i syntetycznymi. Nadaje się do płukania wszystkich silników
benzynowych i wysokoprężnych, w tym z turbodoładowaniem i bez niego, a także tych wyposażonych
w katalizator.

ŚRODKI DO CZYSZCZENIA
CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH

CHEMIA SAMOCHODOWA
ŚRODKI DO CZYSZCZENIA CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH
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Płyn do czyszczenia hamulców i sprzęgła

Środek do czyszczenia gaźnika

450 ml 48021013918

200 ml 48021013929
450 ml 48021013928
500 ml 69021099773

Płyn do czyszczenia hamulców i sprzęgła został zaprojektowany do szybkiego i łatwego usuwania płynów technicznych, olejów i innych zanieczyszczeń z tarcz hamulcowych, klocków i bębnów. Eliminuje skrzypienie, zwiększa skuteczność hamowania,
zmniejsza zużycie i nagrzewanie się mechanizmów układu hamulcowego.
Pozwala wyczyścić mechanizmy hamulcowe bez demontażu. Zapobiega zacinaniu się
cylindrów hamulcowych.

Elektryczny środek do czyszczenia styków
450 ml 48391117580
Środek czyszczący zawiera specjalne składniki, które poluzowują i usuwają powłoki
tlenkowe, zmniejszają odporność na kontakt. Zwiększa niezawodność elektryków
samochodu. Ma właściwości hydrofobowe i chroni przed korozją.
Neutralny dla tworzyw sztucznych, gumy i lakieru. Służy do obsługi elementów
układów elektrycznych pojazdów: połączeń wtykowych, zacisków, podstaw lamp,
przełączników kablowych, elementów obwodów, przekaźników, rozdzielaczy zapłonu,
wyłączników, rozruszników, generatorów, anten, złączy elektrycznych itp.

Środek do czyszczenia
układu paliwowego dla silnika
benzynowego
50 ml 48021013905
250 ml 48021013906
Normalizuje i utrzymuje wtrysk paliwa na danym poziomie. Czyści,
smaruje i zapobiega zatykaniu się wtryskiwaczy paliwa. Zapobiega tworzeniu się osadów i osadów na zaworach i w komorze
spalania. Poprawia reakcję przepustnicy samochodu. Zmniejsza
przebieg gazu i emisję spalin.
Zaleca się czyszczenie wtryskiwaczy co 3–5 tysięcy kilometrów.

Przeznaczony do szybkiego i wysokiej jakości czyszczenia osadów węglowych, osadów węglowych i brudu z elementów gaźnika - układu jałowego, kanałów gaźnika, zaworów dławiących, strumieni powietrza i paliwa.
Ponadto pomaga wyczyścić zawory wlotowe i głowice tłoków. Normalizuje
tworzenie się mieszanki bez demontażu gaźnika. Umożliwia regulację gaźnika w celu osiągnięcia minimalnego przebiegu gazu i zmniejszenia toksyczności spalin. Bezpieczny dla czujników tlenu i katalizatorów.

Środek do czyszczenia klimatyzacji
500 ml 48021013917
Skutecznie i szybko usuwa szkodliwe mikroorganizmy (grzyby, pleśń, bakterie, zarodniki) oraz nieprzyjemny zapach w parowniku i kanałach powietrznych klimatyzatora bez konieczności demontażu. Zapobiega pojawianiu się
mikroorganizmów szkodliwych dla ludzi i zapachu. Przywraca wydajność
i wydłuża żywotność klimatyzatora. Ma przyjemny zapach. Bezpieczny dla
ludzi i zwierząt. Może być stosowany w domowych systemach klimatyzacyjnych.

Środek do czyszczenia układu
paliwowego silników diesla
50 ml 48021013903
250 ml 48021013904
Silnie skoncentrowany środek czyszczący przeznaczony jest do obróbki
rozpylaczy wtryskiwaczy paliwa i innych elementów układu paliwowego.
Eliminuje detonację, zwiększa wydajność, zmniejsza poziom szkodliwych
emisji, zapobiega korozji układu paliwowego. Usuwa smołę, lakier i gąbczaste osady na zaworach wlotowych i osad w komorze spalania. Przywraca
pojemność wtryskiwaczy paliwa, normalny tryb termiczny silnika i równomierność obrotów na biegu jałowym. Zapobiega kolejnym zanieczyszczeniom
dysz i układu paliwowego, a także zapobiega korozji. Ułatwia rozruch silnika.
Bezpieczny dla katalizatorów, czujników tlenu i turbosprężarek. Kompatybilny
z materiałami części silnika.

PASTA
DO MYCIA RĄK

USZCZELNIACZE
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Zestaw do naprawy
układów wydecho
wych, 1200° С

0,4 kg 48021108288
0,65 kg 48021108289
7 kg
48021108290

30 g

Wysokotemperaturowy ceramiczny uszczelniacz do naprawy układów wydechowych
zapewnia szczelność połączeń podczas
montażu układów wydechowych, eliminuje
przebijanie spalin przez małe wypalone otwory i pęknięcia. Zestaw zawiera stalową siatkę
wzmacniającą. Wytrzymuje nagrzewanie do
temperatury 1200° C.

Oczyszcza skórę dłoni po kontakcie ze smarami, olejami, gumą, wapnem, cementem, grafitem, sadzą i
innymi zanieczyszczeniami. Jest on używany nie tylko dla mechaników samochodowych, ale także dla
stolarzy, ślusarzy, spawaczy i specjalistów z innych dziedzin. Nie szkodzi skórze nawet przy ciągłym
stosowaniu. Nie jest to substancja niebezpieczna chemicznie; przeszła wszystkie badania medyczne i
dermatologiczne i jest uznana za bezpieczną dla mikroflory skóry.
Ze względu na wyjątkową zdolność prania i brak drażniących efektów, można stosować pastę bez wody.
Wystarczy położyć pastę na dłoniach, zmielić i usunąć pozostałą pastę i brud szmatką.

PŁYN DO REDUKCJI EMISJI SPALIN
ZA POMOCĄ SCR

ADBLUE
10 kg
20 kg
1000 kg

Uszczelniacz do naprawy
układów wydechowych,
1200° С
75 g

ANALOGUE

48391046769
48391046770
48391046772

Odczynnik stosowany do obni
żenia zawartości tlenku azotu
w spalinach silników wysoko
prężnych standard Euro-4 / Euro-5
/ Euro-6 wyposażony w układ
SCR.

48021007527

Uszczelniacz
czarny
310 ml 48021007526
Poliuretanowy uszczelniacz
do korpusów do uszczelniania
i łączenia różnych elementów
korpusu. Ma dobre właściwości
izolacyjne.
Jednoskładnikowy uszczelniacz utwardza się w procesie
interakcji z powietrzem, po
utwardzeniu pozostaje elastyczny, nieskurczliwy, bezwonny.
Można go pomalować wszystkimi emaliami samochodowymi.
Szybko twardnieje i jest odporny
na wilgoć.

48021007528

Szczeliwo do naprawy tłumika i rury wydechowej
niezawodnie uszczelnia otwory i wycieki w tłumiku
i rurach wydechowych. Sprawia, że połączenia
nowo zainstalowanych węzłów są bardziej niezawodne. Wytrzymuje nagrzewanie do temperatury
1200° C.

Wysokotemperaturowy
silikonowy uszczelniacz
miedziany
32 g

48021007884

Klej silikonowy miedziany, wysokotemperaturowy. Służy do uszczelniania i uszczelniania elastycznych kołnierzy. Wypełnia puste
przestrzenie i nierówności, tworząc niezawodne
uszczelnienie.
Ma dobrą przyczepność do metalu, szkła,
włókien naturalnych i syntetycznych, drewna, ceramiki, gumy silikonowej i większości
tworzyw sztucznych. Służy również do izolacji
elektrycznej. Jest stosowany w temperaturach
- 66 … + 370 °С.

CHEMIA SAMOCHODOWA
USZCZELNIACZE

CHEMIA SAMOCHODOWA
USZCZELNIACZE
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Uszczelniacz
szary
32 g
85 g

Uszczelniacz
czerwony

48021007888
48021007887

Uszczelniacz silikonowy na neutralnym podłożu
(bezwonny), w wysokiej temperaturze (do 343° С).
Specjalnie zaprojektowany do naprawy silników spali
nowych. Idealny do uszczelnienia pokrywy skrzyni
biegów, obudowy termostatu, kolektora dolotowego,
miski olejowej, pompy wodnej.

32 g
85 g (+ klej)

Uniwersalny uszczelniacz uszczelniający przeznaczony
jest do naprawy lub wymiany prawie wszystkich uszczelek
znalezionych w samochodzie. Uszczelniacz przyjmuje
dowolny kształt i jest odporny na ściskanie, rozciąganie
i ścinanie. Odporny na oleje samochodowe, wodę, płyn
niezamarzający, benzynę i płyn hamulcowy. Utrzymuje
właściwości robocze do 343° C.

Nie zapada się pod wpływem płynów technicznych
(oprócz benzyny). Bezpieczny dla czujników (sondy
lambda itp.).
Odporny na oleje, środki przeciw zamarzaniu, wodę.

Uszczelniacz
clear
32 g
85 g

48021007885
48021007886

Przezroczysty, wodoodporny uszczelniacz silikonowy do
szerokiego zakresu zastosowań. Zachowuje elast ycz
ność i wodoodporność w szerokim zakresie temperatur
- 75 … + 260 °С. Wypełnia puste przestrzenie i wycieki.
Służy do montażu, naprawy i uszczelniania szyb samocho owych, luków i urządzeń oświetleniowych, wewnętrznych
d
paneli wykończeniowych, kokpitów. Ze względu na swoje
właściwości może być stosowany na zewnątrz i wewnątrz
samochodu, w tym w komorze silnika. Jest stosowany
jako uniwersalny materiał do wymiany zwykłych (stałych)
uszczelek. Ma dobrą przyczepność do szkła, plastiku,
metalu, gumy, drewna i ceramiki.
Wytrzymuje obciążenia udarowe i wibracyjne. Służy do
uszczelniania obudów urządzeń elektrycznych, prze
wodów i styków. Odporny na agresywne środowiska i
płyny samochodowe.

48021007889
48021007890

Uszczelniacz
czarny
32 g
85 g (+ klej)

48021007891
48021007892

Uniwersalny uszczelniacz uszczelniający przeznaczony jest do naprawy
lub wymiany prawie wszystkich uszczelek znalezionych w samochodzie.
Szczeliwo przybiera dowolną formę
i skutecznie ściska, rozciąga i ścina.
Odporny na oleje samochodowe,
wodę, płyn niezamarzający, benzynę
i płyn hamulcowy. Utrzymuje właściwości robocze do 260° C.

KLEJE

CHEMIA SAMOCHODOWA
USZCZELNIACZE
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klej do plastiku Epoxy-Plastic
20 g
strzykawka 30 g

48021007901
48021007899

Zaprojektowany do szybkiego i wytrzymałego łączenia wszelkiego rodzaju
części z tworzyw sztucznych: zderzaków, reflektorów, spojlerów itp. W temperaturze pokojowej mieszanina zestala się przez 5 minut. Po 30 minutach
polimeryzacja zachodzi przy 80%. Pełne utwardzenie następuje po 2–3 god.
Jest odporny na wstrząsy. Ze względu na przejrzystą matową konsystencję
produkt ten nadaje się do napraw kosmetycznych, a także do wypełniania
pęknięć i pustek, błędnie wywierconych otworów itp.

Glue for metal Epoxy-Metal
Uszczelniacz układu
smarowania
360 ml 48021013902
Szczeliwo do układu smarowania ma na celu wyeliminowanie wycieku oleju silnikowego przez uszczelki,
uszczelnienia olejowe i inne uszczelnienia ze względu
na ich starzenie, deformację, stwardnienie i pękanie.
Przywraca elastyczność i geometryczne wymiary uszczelek i uszczelek. Kompatybilny ze wszystkimi rodzajami olejów silnikowych.

20 g
strzykawka 30 g

Uszczelniacz do opon
450 ml 48021013911

Zaprojektowany do szybkiego i niezawodnego łączenia stali, aluminium,
mosiądzu, miedzi, żelaza, cyny, ołowiu i różnych stopów, a także ceramiki,
betonu i drewna. Twardnieje w ciągu 4 minut. Pełna polimeryzacja jest
osiągana po 2–3 godzinach. W tym przypadku związek uzyskuje wysoką
wytrzymałość na ścinanie mechaniczne (3–5 N/mm²) i wytrzymuje temperatury do 150° C. Nadaje się do wypełniania pęknięć i pustek, błędnie
wywierconych otworów, do naprawy uszkodzonych gwintów, a także jako kit
do naprawy płaskich powierzchni.

Uszczelniacz do opon przeznaczony jest do szybkiej i
skutecznej naprawy opon bezdętkowych do motocykli,
samochodów osobowych i ciężarowych. Błyskawicznie
uszczelnia uszkodzenia opony o wielkości do 6 mm, jednocześnie napompowując oponę. Nie wymaga użycia
dodatkowych narzędzi. Nie wyważa kół. Nie toksyczny,
bezwonny. Jest bezpieczny dla opon, nie powoduje
korozji.

Super klej
3g
tablet 3 g × 12 sztuk.

Niezawodny i szybko działający środek zapobiegający wyciekom w dowol
nym układzie chłodzenia. Nadaje się do uszczelniania grzejników, bloków
cylindrów, przeciwzamrożeniowych systemów grzewczych, uszczelek
głowicy cylindrów.
Ponadto ten uszczelniacz zawiera skuteczny smar do pomp wodnych
i inhibitorów korozji.

48021007898
48021007897

Przeznaczony do natychmiastowego łączenia metalu, plastiku, drewna,
gumy i innych nieporowatych powierzchni, z wyjątkiem niektórych rodzajów
tworzyw sztucznych, teflonu, pianki gumowej i tkanin. Odporny na skrajne
temperatury i większość chemikaliów.

Uszczelniacz układ chłodzenia
STOP-LEAK
360 ml 48021013916

48021007902
48021007900

Klej do przyklejenia lusterek
wstecznych do szkła
48021007525
Bardzo mocny i szybkoschnący klej. Oprócz głównego celu (przyklejenia lusterka wstecznego do szyby), może być stosowany we wszystkich przypadkach połączeń metal-szkło,
metal-metal, szkło-szkło.

ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE
DO POŁĄCZEŃ GWINTOWYCH

SPAWANIE NA ZIMNO
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EPOXY STEEL
28 g
57 g
tablet 5 g × 6 szt.
tablet 10 g × 6 szt.

48021007893
48021007894
48021007895
48021007896

Klej epoksydowy — kit z dodatkiem utwardzającego proszku
stalowego. Klei metal, drewno, ceramikę, szkło, plastik. Produkt
jest odporny na agresywne środowisko i zachowuje swoje właściwości do temperatury + 260° C. Materiał jest bezodpadowy i łatwy
w użyciu. Może być stosowany do naprawy, renowacji i produkcji
szerokiej gamy produktów:
• w pojazdach — do zbiorników paliwa, chłodnic, tłumików, obudów
akumulatorów, misek olejowych, głowic blokowych, korpusów
i części ciała;
• w domu — do mebli, hydrauliki, rur ciepłej i zimnej wody, akwariów,
narzędzi, szkła i luster, narzędzi ogrodowych i wielu innych.
Po utwardzeniu materiał zwiększa swoją objętość, co można wykorzystać do uzyskania efektu korka. W ten sposób można naprawić,
gdy płyn wypływa z uszkodzonego urządzenia lub nawet pod wodą
(w instalacjach wodno-kanalizacyjnych, łodziach, jachtach, skuterach wodnych).
Po zakończeniu polimeryzacji materiał można obrabiać na tokarce,
polerować, wiercić, gwintować i malować.

Materiał podczas utwardzania zwiększa swoją
objętość, co można wykorzystać do uzyskania
efektu korka. Dzięki temu naprawa jest możliwa w przypadku wycieku płynu z uszkodzonej
jednostki lub nawet pod wodą (w przypadku
hydrauliki, łodzi, jachtów, hydrocykli itp.).
Po całkowitej polimeryzacji materiał umożliwia
obróbkę skrawaniem, szlifowanie, wiercenie,
gwintowanie oraz malowanie.

Blokada gwintów
blue

Blokada gwintów
red

10 g
50 g

10 g
50 g

48021007903
48021007904

48021007905
48021007906

Średnie utrwalenie, jest usuwany. Uniwersalne środki
do ustalania połączeń gwintowych o średnicy 6 mm.
Tworzy mocne elastyczne połączenie, które z czasem
nie traci swoich właściwości. Uszczelnia połączenie i nadaje mu odporność na wibracje. Odporny na
większość chemikaliów. Łatwy do usunięcia za pomocą
narzędzi ręcznych. Schnie w ciągu 20–30 minut na
większości powierzchni metalowych. Całkowite utwardzenie następuje w ciągu 24 godzin.

Mocne utrwalenie, nieusuwalny. Uniwersalne środki do
mocowania połączenia śrubowe o średnicy 25 mm, nie
wymagają częstego demontażu. Tworzy mocne elastyczne połączenie, które z czasem nie traci swoich właściwości. Uszczelnia połączenie i nadaje mu odporność na
wibracje. Odporny na większość chemikaliów. Łatwy do
usunięcia za pomocą narzędzi ręcznych. Schnie w ciągu
20-30 minut na większości powierzchni metalowych.
Całkowite utwardzenie następuje w ciągu 24 godzin.

Tryb temperaturowy - 59 … + 149 °С.

Tryb temperaturowy - 59 … + 149 °С.

Limit naprężenia ścinającego: 11 MPa (1600 psi).

Limit naprężenia ścinającego: 20 MPa (3000 psi).

Służy do uszczelniania zaworów hydraulicznych i pneu
matycznych, śrub pokrywy zaworów, śrub skrzyni korbo
wej, a także w każdym przypadku, gdy trzeba wymienić
podkładki sprężyste.

Służy do uszczelniania zaworów hydraulicznych i pneu
matycznych, śrub pokrywy zaworów, śrub skrzyni korbo
wej, a także w każdym przypadku, gdy trzeba wymienić
podkładki sprężyste.

KOSMETYKI SAMOCHODOWE

POLISH
I ODŻYWKI
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SZAMPON
SAMOCHODOWY

Szampon samochodowy
Bubble Gum 5 kg
Bubble Gum 10 kg

48021108450
48021108451

Сookie 1 kg
Сookie 5 kg
Сookie 10 kg

48021108452
48021108453
48021108454

Skoncentrowany szampon do ręcznego mycia samochodu ze zwiększonym
pienieniem i możliwością nakładania na karoserię za pomocą zestawu pian
kowego. Tworzy odporną pianę, która długo utrzymuje się na powierzchni.
Skutecznie czyści lakier samochodowy z brudu, sadzy, plam oleju, soli i in
nych ciężkich zanieczyszczeń operacyjnych. Nie podrażnia skóry dłoni.

Skoncentrowany szampon
samochodowy
z polerowaniem
500 ml
2000 ml

48021013936
48021013937

Skoncentrowany szampon z woskiem do ręcznej myjni samochodowej.
Zwiększył pienienie i ma możliwość nakładania na karoserię za pomocą
zestawu piankowego.
Tworzy odporną pianę, która długo utrzymuje się na powierzchni. Skutecz
nie czyści lakier samochodowy z brudu, sadzy, plam oleju, soli i innych
ciężkich zanieczyszczeń operacyjnych. Nie podrażnia skóry dłoni.

Wosk do deski rozdzielczej
Orange 200 ml
Orange 450 ml

48021013942
48021013952

Cherry 200 ml
Cherry 450 ml
Cherry 650 ml

48021013939
48021013949
48021013893

Jasmine 200 ml
Jasmine 450 ml
Jasmine 650 ml

48021013940
48021013950
48021013895

Lavender 650 ml

48021013897

Przeznaczony do czyszczenia, aktualizacji i ochrony
deski rozdzielczej, tapicerki wykonanej z winylu, skóry,
plastiku, drewna. Chroni je przed starzeniem się i pęka
niem, przywraca strukturę. Doskonale chroni przed kurzem,
brudem i smarowaniem. Ma działanie antystatyczne.
Nie tworzy tłustego połysku.

Lemon 200 ml
Lemon 450 ml
Lemon 650 ml

48021013941
48021013951
48021013896

Apple 200 ml
Apple 450 ml
Apple 650 ml

48021013943
48021013953
48021013898

Strawberry 200 ml
Strawberry 450 ml
Strawberry 650 ml

48021013944
48021013954
48021013899

Stosowany wewnątrz i na zewnątrz
samochodu do ulepszania listew
i części z tworzyw sztucznych.
W życiu codziennym — do aktualizacji
skórzanych mebli, butów, toreb itp.

ŚRODEK ZAPOBIEGAJĄCY PAROWANIU

KOSMETYKI SAMOCHODOWE
POLISH I ODŻYWKI
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Odżywka do tapicerki skórzanej

Środek zapobiegający parowaniu

500 ml 48021013921

118 ml 48021013901

Uniwersalny środek myjąco-czyszczący doskonale oczyszcza skórę naturalną i syntetyczną. Przywraca i zmiękcza strukturę skóry dzięki zawartości
lanoliny, chroni powierzchnię przed wypaleniem i pękaniem. Nawilża skórę,
przywracając jej pierwotny wygląd. Bez rozpuszczalników, nietoksyczny.

Zapobiega zaparowaniu szyb samochodu. Skuteczne narzędzie zapobiegające
kondensacji wilgoci na wewnętrznej powierzchni okien wnętrza samochodu.
Zapobiega niepożądanemu efektowi zamglenia w chłodne i wilgotne dni.

Idealny do pracy z wszelkiego rodzaju skórzanymi tapicerkami, może być
stosowany w życiu codziennym.

Środek czyszczący
120 ml (z gąbką)
300 ml (z gąbką)

48021013946
48021013945

120 ml
300 ml

48021013948
48021013947

POWŁOKA PRZECIWKOROZYJNA GUMĄ
LAKIER Z EFEKTEM CHROMU

Ze względu na zawartość naturalnego wosku produkt czyści i poleruje powierzchnie plastikowe, drewniane i gumowe.
Odświeża kolory, nie pozostawia plam i nadaje powierzchniom efekt
antystatyczny, który zapobiega ponownemu osadzaniu się kurzu.
Ma przyjemny aromat. Zaprojektowany do pielęgnacji deski rozdzielczej,
zderzaków i plastikowych elementów samochodu.

Wosk samochodowy
230 g

48021013938

Pasta jest wykonana z naturalnego wosku karnauba i środków polerujących. Działając na poziomie molekularnym, nanocząstki o ulepszonej penetracji powierzchni
zapewniają bardziej szczelną przyczepność do lakieru samochodu, skutecznie usuwając mikroporysy na karoserii i zapewniając powłoce niezrównany efekt odpychania
brudu i wody. Wosk Carnauba zapewnia długotrwałą gładkość i trwały głęboki połysk.
Produkt jest szczególnie skuteczny na ciemnych i jasnych powłokach dzięki zawartości specjalnego środka zapobiegającego zadrapaniom.
Pasta tworzy na powierzchni ultra cienką warstwę, która chroni samochód przed dzia
łaniem soli, chemikaliów drogowych, kwasów, zasad, promieniowania ultrafioletowego
i innych agresywnych wpływów środowiska.

Powłoka przeciwkorozyjna gumą
500 ml 48021013922
Odporna na korozję gumowo-bitumiczna powłoka na bazie polimeru o
wysokiej wytrzymałości do antykorozyjnej obróbki metalowych części
karoserii (podwozia, progów, nadkoli, paneli drzwi dolnych). Tworzy odporną
chemicznie, odporną na uderzenia, wodoodporną powłokę, która zapobiega
korozji i rdzy.
Kompozycja ma właściwości pochłaniające dźwięk, zapewniając redukcję
hałasu w samochodzie. Przedłuża życie karoseria

Lakier z efektem chromu
330 ml 48021013934
Aerozol w aerozolu może być używany do malowania elementów optycznych. Dopusz
czalne koła barwiące, jak również wszelkich tworzyw sztucznych, metali i drewniane
powierzchnie różnych przedmiotów do pracy wewnątrz i na zewnątrz. Po wyschnięciu
nietoksyczny.

AKTYWNA PIANKA

KOSMETYKI SAMOCHODOWE
AKTYWNA PIANKA
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Aktywna pianka lekka
1L
5L
20 L

48021214977
48021214978
48021214979

Średnio skoncentrowane środki do bezdotykowego
mycia samochodów. Bez wysiłku usuwa kurz drogowy,
brud, ślady owadów i produkty ropopochodne. Łatwe
do zmywania.
Nie niszczy powłoki ze stopów metali nieżelaznych,
zawiera dodatki antykorozyjne.

Ultra foam cleaner
3 in 1

Profesjonalna pianka
dla samochodów ciężarowych

1L
5L

1L
5L
20 L

48021214980
48021214981

Środki do bezdotykowego mycia samochodu ze zwięk
szonym stężeniem substancji aktywnych. Nadaje się
do czyszczenia samochodów, motocykli, przyczepy
i łodzie. Z łatwością usuwa kurz drogowy, brud, ślady
owadów i produktów ropopochodnych. Lekki zmywa się.
Nie uszkadza powłoki stopu metale nieżelazne, zawiera
dodatki antykorozyjne. Kompatybilny ze wszystkimi typami
systemów dozujących na myjniach samoobsługowych.

Motor professional
1L

48021214987

Skuteczne narzędzie do czyszczenia części zamiennych, zespołów i jednostek, a także
powierzchni z zanieczyszczenia eksploatacyjne i technologiczne. Skutecznie koroduje osady
błota, niszcząc ich strukturę bez uszkadzania czyszczonych przedmiotów. Bezproblemowo
usuwa błoto ropne, osady asfaltowo-żywiczne. Również usuwa zgorzelina, zgorzelina, pył
przemysłowy, wióry i materiały ścierne, zgorzelina, żużel, pasty docierające, nosić produkty
podczas docierania. Działa odtłuszczająco. Nie zawiera rozpuszczalnika.

48021214982
48021214983
48021214984

Silnie skoncentrowany środek bezkontaktowy myjnia samochodowa. W tym wyposażenie specjalne, ciężarówki
i pojazdy użytkowe. Znaczy specjalnie zaprojektowany,
aby wyeliminować trwałe zanieczyszczenie markiz,
autocystern lub ciężarówek transport samochodowy.
Optymalne do usunięcia brud drogowy, kurz, zanieczyszczenia produktami ropopochodnymi. Narzędzie
pozostaje skuteczne w pracy w niskich temperaturach
i zimnej wodzie. Zawiera dodatki antykorozyjne.

Komora silnika
1L
5L

48021214985
48021214986

Środek czyszczący o umiarkowanym stężeniu do
usunięcia brud na masce samochodów. Skutecznie
usuwa plamy z produktów ropopochodnych, dróg kurz
i inne zabrudzenia. Wnika szybko i skutecznie czyści.
Nie wymaga wysiłku podczas czyszczenia mechanicz
nego. Nie zawiera rozpuszczalników, jest bezpieczny do
produktów z tworzyw sztucznych, gumy, a także farb i
lakierów powierzchnia (LFP) samochodu.

ODŚWIEŻACZE

ŚRODKI CZYSZCZĄCE
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Pianka do czyszczenia
200 ml 48021013910
650 ml 48021013909
Środek do czyszczenia piany służy do usuwania różnorodnych zanieczyszczeń i plam
z produktów wykonanych z tkanin, weluru, dywanów itp. Szybko usuwa nawet głęboko
osadzone zabrudzenia. Usuwa nieprzyjemne zapachy i odświeża powietrze w kabinie
pasażerskiej.
Nadaje materiałom właściwości antystatyczne. Środek czyszczący usuwa większość
świeżych plam z herbaty, kawy, mleka, soków, krwi, szminki, oleju silnikowego itp.
Służy do czyszczenia całego wnętrza samochodu, w tym tapicerki winylowej i plastiko
wej, tablicy rozdzielczej, listew.

Uniwersalny pianka do czyszczenia
650 ml 48021013912
Przeznaczony do usuwania różnorodnych zabrudzeń i plam z produktów
wykonanych z tkaniny, weluru, dywanów itp. Szybko usuwa nawet głęboko
zakorzenione zabrudzenia. Eliminuje nieprzyjemne zapachy i odświeża
powietrze w kabinie pasażerskiej. Nadaje materiałom właściwości anty
statyczne.
Środek czyszczący usuwa większość świeżych plam z herbaty, kawy, mleka,
soków, krwi, szminki, oleju silnikowego i innych trudnych do usunięcia
zanieczyszczeń. Służy do czyszczenia całego wnętrza samochodu, w tym
tapicerki winylowej i plastikowej, tablicy rozdzielczej, listew.

Środek do czyszczenia tapicerki
500 ml 48021013920
Uniwersalny, nietoksyczny, wysoce skoncentrowany środek czyszczący
odpowiedni do czyszczenia całego wnętrza samochodu: tkanin, weluru
i wykładzin dywanowych, wszelkich pomalowanych i niepomalowanych
powierzchni wykonanych z tworzywa sztucznego i winylu.
Dzięki unikalnej formule usuwa nawet głęboko zakorzenione zabrudzenia:
uporczywe plamy z herbaty, kawy, mleka, soku, krwi, szminki, oleju maszynowego i innych domowych zanieczyszczeń. Ma właściwości antystatyczne.
Zawiera specjalny neutralizator, który eliminuje nieprzyjemne zapachy.
Nadaje się do użytku domowego.

Odświeżacze
“Wood”
7 ml
Bubble gum
New Car
Vanilla
Lemon
Ocean
Pinacolada
Strawberry
Watermelon

48021135357
48021135358
48021135359
48021135360
48021135361
48021135362
48021135363
48021135364

na tablecie (16 szt., 8 zapachów)
48021135365

Odświeżacze
“Wood Duos”
na tablecie
24 szt., 12 zapachów
48021150730

ODŚWIEŻACZE

ODŚWIEŻACZE
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“Infiniti” flavors
car & home perfume gel
50 ml
Odświeżacze
“Concept”
8 ml
Black&Gold
Coconut
Lemon
New Car
Ocean
Bubble gum
Strawberry
Vanilla

48021135372
48021135373
48021135374
48021135375
48021135376
48021135377
48021135378
48021135379

na tablecie (16 szt., 8 zapachów)
48021135380

Odświeżacze
“Cool Balls Bags”
25 g
Tutti Frutti
Bubble Gum
Lemon
New Car
Vanilla

48021135366
48021135367
48021135368
48021135369
48021135370

Boss
Bubble Gum

48021135381
48021135382

“Prestige” premium
car & home perfume gel
50 ml
Ice Tea Peach
Black Coffee
Chocolate caramel
Ice Aqua
New Car
Tutti Frutti

48021135383
48021135384
48021135385
48021135386
48021135387
48021135388

“Secret Cube” premium
car & home perfume gel
50 ml
Millionaire
Vanilla French
Papaya

48021135389
48021135390
48021135391

na tablecie (15 szt., 5 zapach.)
48021135371

Odświeżacze “Bliss”
na tablecie (24 szt., 8 zapachów)
48021150731

IZOLACJE, SZKOCKI

IZOLACJE, SZKOCKI
TAŚMY IZOLACYJNE
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TAŚMY
IZOLACYJNE
Taśma izolacyjna
na bazie chlorku poliwinylu
10 m
czarna
niebieska
czerwona
biała

10 m × 19 mm
10 m × 19 mm
10 m × 19 mm
10 m × 19 mm

48391046563
48391046564
48391046565
48391046566

20 m
czarna
niebieska
czerwona

20 m × 19 mm 48391046560
20 m × 19 mm 48391046561
20 m × 19 mm 48391046562

Stosuje się go w pracach budowlanych i elektrycznych do
nawijania drutów i kabli w celu ich izolacji.

Taśma elektryczna z tkaniny
ognioodporna
czarna

20 m × 19 mm

48391046569

Trwała taśma ogniotrwała wykonana z włókna wiskozowego
z powłoką akrylową i warstwą klejącą z naturalnego kauczuku.
Służy do ręcznej produkcji wiązek przewodów w kabinie pasażerskiej i w komorze silnika.

anty-skrzypienie

20 m × 19 mm

48391046570

Wysokiej jakości taśma izolacyjna z tkaniny, która jest wysoce
odporna na agresywne media, jest wykonana z poliestru do ciąg
łego i spiralnego nawijania akcesoriów kablowych i plecionek
instalacyjnych. Służy również do ochrony wiązek przewodów znajdujących się wewnątrz pojazdu. Ma dobre właściwości izolujące
hałas.

Taśma do napraw rur
19 mm × 3,5 m
19 mm × 5,0 m
50 mm × 2,0 m
70 mm × 1,0 m

48391046574
48391113004
48391113005
48391113006

Samoprzylepna taśma gumowa do naprawy
izolacji i rur. Skutecznie izoluje i chroni przed
korozją różne metalowe elementy sprzętu
samochodowego, przemysłowego, domowego i budowlanego pracujące pod ciśnieniem,
w wysokich temperaturach oraz w wilgotnym
i agresywnym środowisku.
Odporny na promieniowanie ultrafioletowe,
obciążenia mechaniczne, kwasy, zasady.
Ma wysokie właściwości izolacyjne.
Nie ma warstwy adhezyjnej, polimeryzuje podczas nawijania i tworzy gęsty i trwały bandaż
warstwowy, „spiekający się” w jednorodną
masę. Dobrze pasuje do skomplikowanych
form, nie zsuwa się. Umożliwia szybkie
wyeliminowanie wycieków z przewodów
wodnych, paliwowych i powietrznych.

TAŚMA
DWUSTRONNA
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taśma dwustronna
10 mm × 5 m
15 mm × 5 m
20 mm × 5 m

48391046571
48391046572
48391046573

Charakteryzuje się ciągliwością, odpornością na wilgoć, wysoką
zdolnością tłumienia wibracji, lepszą lepkością i rozkładem
naprężeń, odpornością na wysokie temperatury.

taśma dwustronna RED
profesjonalna
10 mm × 5 m
15 mm × 5 m
20 mm × 5 m

48391113007
48391113008
48391113009

Przeznaczony do mocowania plastikowych części (zewnętrznych
i wewnętrznych) do karoserii samochodu: listwy, wkładki, uszczelki,
lusterka samochodowe, dodatkowy sygnał hamowania itp.
Dzięki unikalnej strukturze pianki akrylowej taśma ma doskonałą
wytrzymałość i właściwości adhezyjne, przewyższając wszystkie
istniejące taśmy neoprenowe pod względem jakości wiązania.

TAŚMA MASKUJĄCA
Taśma maskująca
18 mm × 20 m
38 mm × 20 m

48391046567
48391046568

Taśma maskująca na bazie grubego papieru krepowego. Uży
wany w pracach naprawczych i malarskich. Zapewnia dobrą
przyczepność nawet na nierównych powierzchniach. Można
go łatwo i bez pozostałości usunąć z powierzchni po usunięciu
natychmiast po wyschnięciu farby. Jest usuwany bez uszkodzeń
i łez.

OLEJI

OLEJE SILNIKOWE
DO TRANSPORTU PASAŻERSKIEGO

OLEJE
OLEJE SILNIKOWE DO TRANSPORTU PASAŻERSKIEGO
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5W-30 C3 504/507
syntetyczny

5W-40 A3/B4 Gold Sint
syntetyczny

przekracza tolerancje: ACEA C3, A3/B4 • GM dexos 2 • MB 229.51
VW 504.00/507.00 • BMW Longlife-04

przekracza tolerancje: API SN/CF • ACEA A3/B4, A3/B3
ILSAC GF-4 • MB-Approval 229.3, 229.1 • BMW Longlife-01
VW Standard 502.00/505.00 • GM-LL-B-025

1L
4L

48021043866
48021043865

W pełni syntetyczny olej silnikowy klasy Low SAPS, przeznaczony do stosowania w silnikach
benzynowych i wysokoprężnych samochodów osobowych i minibusów.
wskaźnik lepkości.......................................... 166
temperatura zapłonu .................................... 234° С
temperatura płynięcia ................................... -42° С
popiół siarczanowy ....................................... 0.65 % mass.

5W-30 Gold Sint
syntetyczny
przekracza tolerancje: API SN/CF • ACEA A3/B4, A3/B3
ILSAC GF-4 • MB-Approval 229.5 • VW 502.00/505.00
BMW Longlife-01 • Renault RN0700 • Opel LL-A/B-025
1L
4L

48021043867
48021043868

W pełni syntetyczny olej silnikowy przeznaczony do stosowania w silnikach benzynowych i wysokopręż
nych samochodów osobowych, dostawczych i lekkich ciężarówek najnowszej generacji we wszystkich
trybach pracy, a także w silnikach napędzanych skroplonym gazem.
wskaźnik lepkości ........................................
temperatura zapłonu ...................................
temperatura płynięci ....................................
liczba alkaliczna ...........................................

167
235° С
-42° С
10.1 mg KoH/g

1L
4L

48021043869
48021043870

60 L
200 L

48021043871
48021043872

Uniwersalny syntetyczny olej silnikowy o najwyższych parametrach użytkowych, produkowany na bazie
GROUP ІV i przeznaczony do stosowania w silnikach benzynowych i wysokoprężnych samochodów
osobowych i minibusów. Nadaje się również do samochodów osobowych, minibusów i lekkich ciężarówek
z silnikami na gaz płynny.
wskaźnik lepkości ......................................... 170
temperatura zapłonu .................................... 230° С
temperatura płynięci ..................................... -40° С
liczba alkaliczna ............................................ 10.5 mg KoH/g

10W-40 LPG Power A
półsyntetyczny
przekracza tolerancje: ACEA A3/B4 • API SL/CF • MB 229.1
VW 500.00/502.00/505.00
1 L 48021043873
4 L 48021043874
20 L 48021043875

60 L
200 L

48021043876
48021043877

Półsyntetyczny olej silnikowy do samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych
z silnikami propan-butan (LPG) i metan (CNG).
wskaźnik lepkości.......................................... 155
temperatura zapłonu .................................... 230° С
temperatura płynięci ..................................... 36° С
liczba alkaliczna ............................................ 7.1 mg KoH/g

OLEJE SILNIKOWE
DO TRANSPORTU KOMERCYJNEGO

OLEJE
OLEJE SILNIKOWE DO TRANSPORTU PASAŻERSKIEGO
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10W-40 Power X
półsyntetyczny

10W-40 LS Truck

przekracza tolerancje: API SN/CF • ACEA A3/B4 • MB 229.51
BMW Longlife LL-01 • Renault RN0700, RN0710 • VW 502.00/505.00
1L
4L

48021043878
48021043879

20 L
60 L

48021043880
48021043881

200 L

48021043882

Wysokowydajny półsyntetyczny olej silnikowy jest przeznaczony do stosowania w silnikach benzynowych i
wysokoprężnych samochodów osobowych i lekkich samochodów ciężarowych, w tym z turbodoładowaniem. Jest wytwarzany z niską zawartością związków popiołu, fosforu i siarki (Low SAPS). Chroni zintegrowane systemy oczyszczania spalin (DPF, CPF, CAT itp.).
wskaźnik lepkości................................... 156
temperatura zapłonu ............................. 230° С

temperatura płynięcia ............................ -38° С
liczba alkaliczna...................................... 7.8 mg KoH/g

10W-40 DZL Light
półsyntetyczny

48021043883
48021043884

20 L
60 L

48021043885
48021043886

200 L

48021043887

Półsyntetyczny olej silnikowy do silników Diesla do samochodów osobowych i lekkich samochodów
dostawczych, w tym wyposażonych w układy turbodoładowania. Zapewnia łatwy rozruch silnika na zimno
i niezawodne smarowanie. Minimalizuje tworzenie się szlamu i sadzy w silniku.
wskaźnik lepkości ............................... 159
temperatura zapłonu . ........................ 230° С

temperatura płynięcia ......................... -37° С
alkaline number ................................... 10.2 mg KoH/g

15W-40 Power M
mineralny
przekracza tolerancje: API SJ/CF • ACEA A3/B3 • MB 229.1
1L

48021043888

4L

48021043889

200 L

48021043890

Mineralny olej silnikowy przeznaczony do szybkich czterosuwowych silników benzynowych
i wysokoprężnych, w tym wyposażonych w katalizator lub turbodoładowanie.
wskaźnik lepkości ................................
gęstość w 15° С ....................................
lepkość kinematyczna w 40° С ...........
lepkość kinematyczna w 100° С .........

przekracza tolerancje: API CI-4/SL • ACEA E7 (E5, E3)• Volvo VDS-3
MAN M 3275-1 • MB-Approval 228.3 • Scania LDF• MACK EO-N
Renault RLD-2/RLD Cummins CES 20076/-7/-8 • DAF HP-2
1L
4L

48021043895
48021043896

20 L
200 L

48021043897
48021043898

Zaawansowany technologicznie olej silnikowy klasy SHPD (Super High Performance Diesel) jest przez
naczony do stosowania w wysoko obciążonych silnikach wysokoprężnych ciężkich i lekkich ciężarówek,
które są eksploatowane w ekstremalnych warunkach. Może być stosowany w silnikach klasy Euro-3,
Euro-4 i Euro-5, wyposażonych w układ recyrkulacji spalin EGR i / lub układ selektywnej neutralizacji
katalitycznej SCR.
wskaźnik lepkości.......................................... 160
temperatura zapłonu .................................... 238° С
temperatura płynięcia ................................... -37° С
liczba alkaliczna............................................. 9.9 mg KoH/g

przekracza tolerancje: API CI-4/SL • ACEA A3/B4, A3/B3
VW 505.00 • MB 229.1 • Renault RN 0700
1L
4L

SHPD

172
temperatura zapłonu ........................... 240° С
0.85 g/сm³
temperatura płynięcia .......................... -32° С
87.8 mm²/sec alkaline number .................................... 7.1 mg KoH/g
14.5 mm²/sec

15W-40 LS Truck
SHPD
przekracza tolerancje: API CH-4 • ACEA A3/B4, E7 • MB 228.3/229.1
MAN 271 • Volvo VDS-3 • Renault RLD-2
1L
4L

48021043891
48021043892

20 L
200 L

48021043893
48021043894

Olej do silników wysokoprężnych klasy SHPD (Super High Performance Diesel), spełniający wysokie
wymagania eksploatacyjne, jest przeznaczony do najtrudniejszych warunków pracy w silnikach
wysokoprężnych z turbodoładowaniem bez filtra cząstek stałych spełniających normy Euro-2, Euro-3.
Ma wydłużony okres wymiany.
wskaźnik lepkości ......................................... 149
temperatura zapłonu .................................... 232° С
temperatura płynięcia.................................... -40° С
liczba alkaliczna ............................................ 9.5 mg KoH/g

OLEJE SILNIKOWE
DO SILNIKÓW MOTOCYKLI I ŁODZI

OLEJ PRZEKŁADNIOWY
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10W-40 Moto
półsyntetyczny
2Т

1L

48021043900

Półsyntetyczny olej do smarowania nowoczesnych dwusuwowych silników benzynowych średniej i dużej
mocy (piły łańcuchowe, skutery śnieżne, mapy, motocykle, motorowery itp.).

4Т

1L

48021043899

Półsyntetyczny olej silnikowy do nowoczesnych motocykli, skuterów i pojazdów terenowych wyposażo
nych w silniki czterosuwowe ze zintegrowaną lub niezintegrowaną skrzynią biegów ze sprzęgłem w kąpieli
olejowej lub sprzęgłem suchym.

Outboard 2T
półsyntetyczny
1L

48021043901

Półsyntetyczny olej silnikowy do nowoczesnych dwusuwowych, wysoko przyspieszonych, chłodzonych wodą
silników zaburtowych.
Jest stosowany w silnikach zaburtowych większości producentów: Mercury, Yamaha, Tohatsu, Susuki, Honda,
Nissan, Johnson, Selva itp.

75W-80 GL-4+
przekracza tolerancje: API GL-4 +/ GL-5 • Toyota, Lexus JWS 227
Peugeot/Citroen (PSA) B71 2330, PSA 9730 A8, PSA 9730 A2
Renault JXX, NDX, PFX, PKX, TL4, TLX • Ford WSS-M2C-200-D2
Infinity PSF• BMW MTF LT-3, LT-4 • Nissan MT-XZ
1L
4L

48021238309
48021238310

20 L
200 L

48021238311
48021238312

Olej przekładniowy jest specjalnie przeznaczony do przekładni mechanicznych i osi samochodów
osobowych i ciężarowych, a także do maszyn budowlanych. Podczas opracowywania oleju uwzględniono
specjalne wymagania Renault i PSA, ale można go stosować zarówno do samochodów, jak i innych
producentów. Posiada doskonałe właściwości przeciwcierne i przeciwzużyciowe. Może być używany
z wydłużonymi okresami wymiany (zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia). Idealny dla floty
mieszanej.
wskaźnik lepkości .................................... 124
temperatura zapłonu ............................... 234° С
temperatura płynięcia .............................. -40° С

75W-90 GL-4/GL-5
przekracza tolerancje: API GL-4/GL-5 • MAN M3343 Type S
Scania STO 1:0 • ArvinMeritor 076-N • MB-Approval 235.8
ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B
1L
4L
20 L

48021043905
48021043906
48021043907

Olej syntetyczny do przekładni mechanicznych i osi samochodów osobowych i ciężarowych, a także do
maszyn budowlanych wymagających lepkości zgodnie z SAE 75W-90 lub 80W-90 i kategorii zgodnie z API
GL-4, GL-5 lub MT-1.
wskaźnik lepkości ................................... 203
temperatura zapłonu................................ 230° С
temperatura płynięcia .............................. -45° С

PŁYN DO AUTOMATYCZNEJ
SKRZYNI BIEGÓW

OLEJE
OLEJ PRZEKŁADNIOWY
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80W-90 GL-4/GL-5

ATF II

przekracza tolerancje: API GL-4/GL-5 • Scania STO 1:0 • MAN M3343
Type S • MB-Approval 235.8 • ArvinMeritor 076-N
ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B

przekracza tolerancje: Dexron IID • MAN 339 Type V1&Z1
ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14A, 17C • Voith H 55.6335
MB-Approval 236.1

1L
4L

1L
4L
20 L

48021043902
48021043903

20 L
200 L

48021043904
48021043908

Olej przekładniowy do samochodów osobowych i ciężarowych. Należy do klasy oleju Drive Line (dla
wszystkich typów napędów). Ze względu na połączoną specyfikację API GL-5 / GL-4 olej ten nadaje się
do większości jednostek przekładni: od zsynchronizowanych i niezsynchronizowanych skrzyń biegów
do przekładni z przekładnią hipoidalną. Ma doskonałe właściwości przeciwcierne i przeciwzużyciowe.
Może być stosowany przy dłuższych odstępach między wymianami (zgodnie z zaleceniami producenta
urządzenia). Idealny dla mieszanej floty pojazdów.
wskaźnik lepkości.....................................116
temperatura zapłonu ............................... 233° С
temperatura płynięcia .............................. -30° С

85W-90 GL-5
przekracza tolerancje: API GL-5 • MB-Approval 235.8
Scania STO 1:0 • MAN M3343 Type S • ArvinMeritor 076-N
ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B
1L
4L

48021043917
48021043918

20 L

48021043919

Syntetyczny olej przekładniowy na bazie wysokiej jakości olejów bazowych i specjalnego składu
dodatków zapewnia wysoką wydajność w szerokim zakresie temperatur. Zaprojektowany do pracy
w mechanicznych przekładniach samochodów i ciężarówek pracujących w trudnych warunkach pracy.
Wielosezonowy olej przekładniowy jest specjalnie opracowany do mocno obciążonych przekładni
hipoidalnych, a także do smarowania jednostek pracujących w trudnych warunkach i posiadających
zalecenia dotyczące stosowania olejów zgodnych z API GL-5.
wskaźnik lepkości .................................... 203
temperatura zapłonu ............................... 230° С
temperatura płynięcia .............................. -45° С

48021043911
48021043912
48021043913

Uniwersalny płyn roboczy do stosowania w automatycznych skrzyniach biegów, wspomaganiu kierownicy
i innych układach hydraulicznych samochodów, ciężarówek i sprzętu budowlanego.

ATF III
przekracza tolerancje: Dexron III • MAN 339 Type V2&Z2
MERCON V • MB 236.5/236.9 • Allison C-4 & TES 389
Allison C-4 • Voith H 55.6336 • Volvo 97340, 97341
ZF TE-ML 04D, 14B, 16L, 17C
1L
4L
20 L

48021043914
48021043915
48021043916

Uniwersalny płyn roboczy do automatycznych skrzyń biegów i wspomagania kierownicy. Przeznaczony do
samochodów osobowych i ciężarowych, autobusów, SUV-ów i sprzętu budowlanego, w których zalecane
są płyny o poziomie nie niższym niż DEXRON III.

PALNIKI

OLEJ HYDRAULICZNY
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Hydro ISO 32

Hydro ISO 46

20 L
60 L
200 L

20 L
60 L
200 L

48021043917
48021043918
48021043919

48021043923
48021043924
48021043925

przekracza tolerancje: AFNOR 48600 • DENISON HF-2, HF-0
VDMA 24318 • ASLE 70-1, 70-2, 70-3 • DIN 51524 part 2
US STEEL 126/127 • HLP ISO 32 DAVID BROWN ET19, ET33
M2950-SD/I-286-S3
Mineralny olej hydrauliczny do stosowania w urządzeniach hydraulicznych. Specjalnie zaprojektowany,
aby spełnić wymagania przemysłowych układów hydraulicznych pracujących przy dużych obciążeniach,
ciśnieniach, temperaturach lub prędkościach.
Zaleca się stosowanie do następujących rodzajów układów hydraulicznych: Vickers, Gerotor, Gresen,
HPM, Denison, Cessna, Hydreco, Worthington itp. Dotyczy również smarowania urządzeń przemysłowych,
przekładni, układów pneumatycznych itp. Zawiera dodatki przeciwzużyciowe, przeciwutleniające, antykorozyjne i przeciwpieniące. Charakteryzuje się doskonałymi właściwościami demulgującymi, wysokim
współczynnikiem lepkości, niską temperaturą krzepnięcia i długą żywotnością.

PALNIKI Z TULEJĄ
NA BUTAN-PROPAN
Przenośny lampa
lutownicza
48021163589
Główną zaletą jest to, że płomień zachowuje swój
własny kształt pod dowolnym kątem. w odróżnieniu
inne palniki, gaz z butli jest wstępnie pełny odparowuje
przechodząc przez rurkę do środka dysze. Dlatego
nawet w stanie odwróconym płonie pozostaje stabilny
i gładki.
Palnik można wykorzystać do naprawy, do celów
budowlanych, domowych i turystycznych.

Gaz jubilerski
palnik
48021163590
Bezpośrednim celem jest lutowanie biżuterii.
Dodatkowa aplikacja — naprawa elementów
układu chłodzenia i klimatyzacja, chłodnictwo
(grzejniki, parowniki, metalowe rurki).

PALNIKI

PALNIKI
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Wielofunkcyjny
świeca
48021163593
Typowe wielofunkcyjne gospodarstwo
domowe palnik gazowy z zapłonem
piezoelektrycznym oraz regulator dopływu
gazu.
Może być stosowany w naprawach, budownictwie,
do celów domowych i turystycznych.

Ogólny palnik gazowy
spotkanie

Palnik gazowy
na trudne warunki

48021163592

48021163591

Różnica wielofunkcyjnego palnika gazowego występuje dodatkowa wewnętrzna tuleja zaciskowa połączenie zapewniające
zwiększoną niezawodność mocowania palnik na cylindrze.

Dzięki całkowicie metalowej obudowie
palnik gazowy jest niezawodnie chroniony
uszkodzenia mechaniczne, tak różne
zwiększona niezawodność i trwałość.

Palnik wyposażony jest w wyzwalacz zapłonu
piezoelektrycznego, górny regulator podawania
rozdzielacz gazu i płomienia. Wkład ceramiczny
zapobiega przegrzaniu metalu, które wzrasta
żywotność palnika.
Może być używany do celów remontowych, budowlanych, domowych i turystycznych

Palnik wyposażony jest w kon
trolę płomienia i zapłon piezo
elektryczny. Ceramiczna wkładka
zapobiega przegrzanie metalu, co
zwiększa żywotność palnika.
Może być zastosowane w napra
wach, budownictwie, gospodar
stwo domowe i turystyczne cele.

Przenośna
kuchenka gazowa
48021163594
Kompaktowa turystyczna kuchenka gazowa
na ogrzewanie i gotowanie lub gotowanie
woda. Wyposażony w zapłon piezoelektryczny.

AKCESORIA

PALNIKI
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Kompaktowy
palnik gazowy
48021167582
Kompaktowy palnik gazowy do użytku
domowego z połączonym zapłonem piezoelektrycznym i regulatorem dopływu gazu.
Wyposażony w rozdzielacz płomienia.
Ceramiczna wkładka zapobiega przegrzanie
metalu, które wydłuża czas serwis palników.
Może być używany w naprawach, budownictwo, gospodarstwo domowe i turystyka cele.

CAŁOROCZNA MIESZANKA GAZOWA
BUTAN-PROPAN

Kamizelka reklamowa
z logo AXXIS™

Pompa
do pompowania oleju

rozmiar M
rozmiar L
rozmiar XL

48021043909

48021131375
48021131377
48021131379

Skrobaczka do szkła
17.5 × 8 сm
48021106927
26 × 13.5 сm 48021106926

Całoroczna mieszanka
gazowa butan-propan
220 g
350 g

48021163697
48021223039

Cylinder z tuleją zaciskową do domowych palników gazowych i kuchenek
turystycznych. Całoroczna mieszanka propanu, butanu i izobutanu zapew
nia stabilność spalanie w temperaturze otoczenia -10 … +40 °C. Zawór wypo
sażony w zawór bezpieczeństwa CRV (Countererexplosion Release Zaworu),
zapobiega wybuchowi w przypadku gwałtownego wzrostu ciśnienia
wewnętrznego.

Refraktometr
48021208497
AXXIS™ oferuje produkty wysokiej jakości. Dokładnie
abyś sam mógł to zobaczyć w tym zakresie do zakresu
dodaje się refraktometr. Dzięki temu urządzeniu możesz
łatwo sprawdzić deklarowane właściwości płynów
technicznych (płyn niezamarzający, spryskiwacze szyb,
płyny AdBlue, elektrolity itp.).
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