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AXXIS™ Lubricants заснована у Польщі в 1999 році.

Свою діяльність компанія почала з виробництва продуктів 
для догляду за авто. Вступ Польщі до Євросоюзу сприяв розвитку 
підприємства, яке згодом стало конкуренто спро можним 
виробником олив та продуктів по догляду  за авто в східній 
Європі.

У 2013 році компанія AXXIS™ Lubricants була пере дана в управ
ління британській інвестиційній групі «D. B. Develop ment Services 
Limited, UK»,  що дозволило відкрити вироб ничі потужності 
в Словенії та Україні.  Це допомогло зміцни ти позиції AXXIS™ 
на ринку.
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Мастило-спрей 
біле літієве
280 мл 48021125055 
450 мл 48021125056 
500 мл 48021125057 

Аерозольний мастильний засіб 
призначений для механізмів, 
що працюють в умовах частих 
і високих навантажень (підшип
ники, шарніри, направля ючі, 
лан цюги, з’єднання). Забезпечує 
захист від зносу, корозії, бруду, 
пилу і води. Має стійкість до ви
соких температур.

Рідкий ключ
110 мл 48021013907 
450 мл 48021013908 
500 мл 48021125059

Рідкий засіб дозволяє швидко 
і ефективно роз’єднати іржаві 
і прікипілі з’єднання. Застосову
ється для змащення і захисту 
від корозії різних рухливих з’єд
нань: дверних замків, петель,  
кріп  лень. Витісняє вологу, не випа
ро ву ється, утворює на поверхні 
металу плівку, що захищає від 
корозії.

Мастило проникаюче універсальне
110 мл  48021013923  
250 мл 48021013924 
450 мл 48021013927 
500 мл 69021099772

Рідкий засіб, що має мастильні і проникаючі властивості, усуває скрип  
в металевих шарнірних з’єднаннях і механізмах. Може використо вува 
тися як в автомобілях, так і в побуті. Витісняє вологу і забезпечує захист  
від її подальшого проникнення. Ефективно очищує оброблювані поверхні  
від іржі, клею та інших забруднень, змащує і захищає їх від кородування.  
Дозволяє швидко і без поломок роз’єднати заіржавілі і прікипілі нарізні 
з’єднання.

Мастило силіконове  
для гумових ущільнювачів 
та ременів
200 мл  69021102828 
450 мл  69021102827 
500 мл  48021125058

Ізолюючий, антифрикційний і захисний аерозоль ний мастильний 
засіб, що не містить мінеральних олив і жирів. Утворює на оброблю
ваній поверхні суціль ний полімерний шар молекул силікону, що надає  
поверхні чудові водо/пиловідштовхуючі і антистатичні влас тивості. 
Призначено для ефек тивного змащування з’єднань, усунення сторон
ніх звуків (скрипів, потріску  вання), що виникають при експлуатації 
автомобіля. Змащує і відновлює еластичність гуми, попереджає 
пример занню две рей і кришки багажника в зимовий час. Запобігає 
та усуває прослизання приводного ременя (клино вого або полікли но
вого) і пов’язаних з ним сторон ніх звуків. Надає приводним ременям 
еластичність і збільшує термін служби, захищаючи їх від зносу.

Мастило для ланцюга
45 мл 48021013900

Рідкий мастильний засіб призначений для змащення ланцюгів, що працюють 
в різних галузях: приводні ланцюги комбайнів, мототранспорту, конвеєрів, щогл 
автонавантажувачів, устат ку  вання дерево/металообробки. Мастило зберігає 
робочі якості в широкому температурному діапазоні ( 35 ... + 160 °С). 

Завдяки наявності антифрикційних наповнювачів досягається зниження зносу  
пар тертя в курному середовищі. Крім усього іншого, мастило має високі анти  
корозійні, проникаючі і протизносні властивості, високу адгезію (добре утриму   
ється на змащу  ваних поверхнях). Забезпечує захист ланок і роликів приводного  
ланцюга від зносу при попаданні на ланцюг вологи або піску. Ревіталізант, 
що входить до складу мастила, компенсує поточний знос деталей.

МАСТИЛА, 
ПРОНИКАЮЧІ РІДИНИ
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G11

ЗАСІБ ДЛЯ ПОЛЕГШЕННЯ  
ПУСКУ ДВИГУНА

GREEN G11 Сoolant 
охолоджувальна рідина 
(зелена)
1 кг   48021029824  
5 кг  48021029825 
10 кг  48021029826 
214 кг  48021035950

Готова до використання охолоджуюча рідина виго   
тов лена   з етиленгліколю вищого сорту і пакету 
функціональних присадок. 

Термін служби 5 років. 

Змішується з будьякими охолоджуючими ріди нами,  
що не містять нітрити, аміни, фосфати. Призначена  
для всіх сучасних двигунів, що під даються високому 
навантаженню, особливо — з алюмінієвими блоками  
циліндрів і головками блоків. Забезпечує відмінний 
захист системи охолодження від замерзання, коро
зії і перегріву, ефективно захищає від утворення 
відкладень. Зберігає робочі якості при температурі 
довкілля не нижче за 35° С.

GREEN G11 Concentrate 
антифриз-концентрат 
(-80° С, зелений)
1,5 л   48021106367  
4 л  48021106368 
20 л  48021106369 
214 кг  48391115296

Антифризконцентрат з тривалим терміном служби 
для застосування в сучасних двигунах внутрішнього  
згоряння з рідинним охолодженням з періодичністю 
заміни до 5 років. 

Завдяки своїм відмінним властивостям, відповідає 
вимогам численних виробників і зарубіжних стан
дартів і навіть перевершує їх. Відмінно захищає 
двигуни від корозії і кавітації. Запобігає утворенню 
відкладень і піни. Захищає шланги і прокладки.

Швидкий старт 
450 мл 48021013919

Аерозоль з високим вмістом ефіру для запуску 
двигуна в холодну пору року. До складу входять 
спеціальні мас тильні компоненти для верхньої 
час ти ни циліндрів, що виключають мікрозадіри 
при запуску двигуна в холодну пору. 

Запобігає зносу стартера і свічок запалювання, 
зменшує наванта ження на акумулятор і деталі 
двигуна під час пуску. 

Може використовуватися для будьяких 
бензинових та дизельних двигунів.

1,5 л 48021231229 
5 л 48021237017  
20 л 48021231230

ECO
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G11

G12+

RED G12 Сoolant  
охолоджувальна рідина 
(червона)
1 кг   48021029821 
5 кг  48021029822 
10 кг  48021029823 
214 кг  48021035949

Готова до використання охолоджуюча рідина 
виготов лена   з етиленгліколю вищого сорту  
і пакету функціональних присадок.

Термін служби необмежений. 

Змішується з будьякими охолоджуючими рідинами,  
що не містять нітрити, аміни, фосфати. Призначена  
для всіх сучасних двигунів, що під даються високому 
навантаженню, особливо — з алюмінієвими блоками 
циліндрів і головками блоків. Забезпечує відмінний 
захист системи охолодження від замерзання, коро
зії і перегріву, ефективно захищає від утворення 
відкладень. Зберігає робочі якості при температурі 
довкілля не нижче за 35° С.

RED G12+ Concentrate 
антифриз-концентрат 
 (-80° С, червоний)
1,5 л   48021106362 
4 л  48021106363 
20 л  48021106364 
214 кг  48391115295

Антифризконцентрат з тривалим терміном служби 
для застосування в сучасних двигунах внутрішнього 
згоряння з рідинним охолодженням з періодичністю 
заміни до 8 років. 

Завдяки своїм відмінним властивостям, відповідає 
вимогам численних виробників і зарубіжних стандар
тів і навіть перевершує їх. Відмінно захищає двигу ни 
від корозії і кавітації. Запобігає утворенню відкладень 
і піни. Захищає шланги і прокладки.

BLUE G11 Сoolant 
охолоджувальна рідина 
(синя)
1 кг   48021029830  
5 кг  48021029831 
10 кг  48021029832

Готова до використання охолоджуюча рідина 
виготовлена   з етиленгліколю вищого сорту 
і пакету функціональних присадок. 

Термін служби 5 років.

Змішується з будьякими охолоджуючими рідинами,  
що не містять нітрити, аміни, фосфати. Призна чена  
для всіх сучасних двигунів, що під дають ся високому 
навантаженню, особливо — з алюміні євими блоками 
циліндрів і головками блоків. Забезпечує відмінний 
захист системи охолодження від замерзання, коро
зії і перегріву, ефективно захищає від утворення 
відкладень. Зберігає робочі якості при температурі 
довкілля не нижче за 35° С.

BLUE G11 Concentrate 
антифриз-концентрат 
(-80° С, синій)
1,5 л   48021106370  
4 л  48021106371 
20 л  48021106372 
214 кг  48391115297

Антифризконцентрат з тривалим терміном служби 
для застосування в сучасних двигунах внутрішнього 
згоряння з рідинним охолодженням з періодичністю 
заміни до 5 років. 

Завдяки своїм відмінним властивостям, відповідає 
вимогам численних виробників і зарубіжних стандар
тів і навіть перевершує їх. Відмінно захищає двигу ни 
від корозії і кавітації. Запобігає утворенню відкладень 
і піни. Захищає шланги і прокладки.

1,5 л  48021231227 
5 л 48021237016  
20 л 48021231228

ECO 1,5 л   48021231231 
5 л 48021237018  
20 л  48021231232

ECO
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G12

G13

G12 YELLOW Сoolant 
охолоджувальна рідина 
(жовта)
1 кг   48021029827 
5 кг  48021029828 
10 кг  48021029829

Готова до використання охолоджуюча рідина 
виготовлена   з етиленгліколю вищого сорту 
і пакету функціональних присадок. 

Термін служби 5 років.

Змішується з будьякими охолоджуючими рідинами,  
що не містять нітрити, аміни, фосфати. Призна чена  
для всіх сучасних двигунів, що під дають ся високому 
навантаженню, особливо — з алюміні євими блоками 
циліндрів і головками блоків. Забезпечує відмінний 
захист системи охолодження від замерзання, коро
зії і перегріву, ефективно захищає від утворення 
відкладень. Зберігає робочі якості при температурі 
довкілля не нижче за 35° С.

G13 VIOLET Concentrate 
антифриз-концентрат 
(-80° С, фіолетовий)
1,5 л   48021106365  
4 л  48021106366

Антифризконцентрат з тривалим терміном служби 
для застосування в сучасних двигунах внутрішнього 
згоряння з рідинним охолодженням з періодичністю 
заміни до 5 років. 

Завдяки своїм відмінним властивостям, відповідає 
вимогам численних виробників і зарубіжних стан
дар тів і навіть перевершує їх. Відмінно захищає 
двигуни від корозії і кавітації. Запобігає утво ренню 
відкла день і піни. Захищає шланги і прокладки.

Омивач скла (зимовий) 
каністра з лійкою, 4 л
Black Ice 48021110407 
Bubble Gym 48021110408 
Forest 48021110409 
Watermelon 48021110410 
Love Iss 48021031071 
Marine Blue 48021031072

Готовий для використання засіб для склоомивача із силь
ним миючим ефектом. Не містить метиловий спирт. Можна 
вико ристовувати як в нерозведеному вигляді, так і змішу вати  
з водою. Поверхневоактивні речовини, що входять до складу  
омиваючої ріди ни, ефективно видаляють з лобового скла або  
фар авто  мобіля жирові плями і нерозчинні у воді забруднення.

Екологічно чистий. Не містить метанолу, ацетону і кис лот. 
Не викликає заломлення світла. Не має агре сивного впливу 
на лакофарбові покриття. Допуска ється використання при 
температурі довкілля не нижче 22° C.

Омивач скла (літній) 
каністра з лійкою, 4 л
Fresh   48391093978 
Floral   48391093979 
Caramel   48391093980 
Bubble Gum   48391093981 
Forest   48391094315

Готовий для використання засіб для склоомивача із силь ним 
миючим ефектом. Можна використовувати як в нерозве де  
но му вигляді, так і змішувати з водою. Поверхневоактивні 
речовини, що входять до складу омиваючої рідини, ефек
тив но вида   ля ють з лобо во го скла і фар автомобіля жирові 
плями і нероз чинні у воді забруднення, в тому числі комах. 

Екологічно чистий, не містить метанолу, ацетону і кислот. 
Не викликає заломлення світла. Не має агресивного впливу 
на лакофарбові покриття. Допускається використання при 
температурі навколишнього середовища не нижче 2° C.
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Антидим 
присадка до оливи
360 мл 48021013913

Усуває димлення двигуна. Підвищує компресію і потужність. Зменшує  
тертя і захищає двигун від зносу. Очищує систему змащення від вугле
це вих відкладень і перешкоджає закоксовуванню поршневих кілець. 
Присадка сумісна з усіма типами моторних олив.

Стабілізатор в’язкості моторної оливи 
Motor Doctor
450 мл 48021013914

В основі присадки полімерні хімічні речовини, що підвищують індекс в’язкості,  
завдяки чому значно покращується в’язкіснотемпературний діапа зон засто
су вання оливи, але при цьому присадка не впливає на ї ї низько температурні 
власти вості. Має повну сумісність з сучас ними синтетичними і міне раль ними 
моторними оливами для бензинових і дизельних двигунів. Технологія, що підви
щує індекс в’язкості мотор ної оливи, повністю відповідає вимогам, що пред’яв
ляються до сучасних універсальних моторних олив. Присадка стабілізує в’язкість 
моторної оливи в залежності від умов експлуатації, що особливо важливо при  
частих змінах наванта жень зсуву між поршнем і циліндром. При збереженні 
класу в’язкості моторної оливи присадка забезпечує кращі змащувальні влас
ти вості, тим самим зни жуючи знос циліндропоршневої групи.

ГАЛЬМІВНА РІДИНА 
ПРИСАДКИ

DOT4 
гальмівна рідина
0,5 л 48021106374 
1,0 л 48021106373

Робоча рідина для гідравлічних гальмівних систем будьяких автомобілів. 
Має виключно високу точку кипіння і стійкість до випаро вування, за раху
нок чого забезпечує надійний захист від появи парових пробок і високий 
рівень безпеки при керуванні авто мобілем. Ідеально збалансована в’язкість 
рідини гарантує стабільну роботу гальм в будьяку пору року і при будьяких 
стилях водіння — як в місь ких умовах з частими зупинками і пусками, так 
і в екстре мальних умовах швидкісної їзди по трасі з різким і затяжним 
гальмуванням. Містить спеціальні антикорозійні присадки, які гаран тують 
надійний захист всіх металевих елементів системи від ураження іржею, 
а змащу вальні властвості ефективно запобігають заклинюванню рухомих 
вузлів.

Рідина для промивки 
двигуна
450 мл 48021013933

Засіб для промивки двигуна застосовується 
для нейтралізації осаду і забруднень, видалення 
відкладень і продуктів зносу деталей двигуна. 
Очищує систему змащення і фільтруючі сітки 
оливозабірників. В процесі промивки забезпечує 
надійне змащення, запобігаючи зносу деталей 
двигуна. Завдяки мийнодиспергуючим при сад
кам унікального складу забезпечується високо
ефективне і безпечне видалення відкла день, смол 
і лаків (в тому числі з піддону картера двигуна). 
Сумісний з усіма мінеральними і синте тичними 
оливами. Може бути застосовано для промивання 
будьяких бензинових і дизельних дви гу нів, в тому 
числі з турбонаддувом і без нього, а також облад
наних каталітичним нейтралі затором.

Рідина для промивки 
системи охолодження
360 мл 48021013915

Засіб для швидкого видалення іржі, накипу, 
кальцієвих та інших відкладень з системи 
охолодження. Нейтральний і безпечний для 
металевих, гумових та пластикових деталей. 
Підходить для рідинних систем охолодження 
та опалення будьякого типу.
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Очищувач карбюратора
200 мл 48021013929 
450 мл 48021013928 
500 мл 69021099773

Призначений для швидкого і якісного очищення від на гару, вуглеце
вих відкладень і бруду компонентів карбюратора: системи холостого 
ходу, каналів карбюратора, дросельних заслінок, повітряних і палив
них жиклерів. Крім того, сприяє очищенню впускних клапанів і днищ 
поршнів. Нормалізує сумішоутворення без розбирання карбюратора. 
Дозволяє відрегулювати карбюратор для досягнення мінімальної 
витрати бензину і зниження токсичності вихлопу. Безпечний для кисне
вих датчиків і каталітичних нейтралізаторів.Очищувач електричних контактів

450 мл 48391117580

Засіб для чищення містить спеціальні компоненти, які розпушують і видаля
ють плівки окисів, змен шують контакт ний опір. Підвищує надійність робо  ти 
електрики автомобіля. Має водо від штов ху валь ні власти вості й захищає від 
корозії. Нейтраль ний до пласти ків, гуми і лакофарбових поверхонь. Засто со 
ву  ється для обслуговування компонентів електричних систем транспорт них 
засобів: штекер них з’єднань, клем, цоколів ламп, кабельних пере   ми  качів, 
елементів схем, реле, розподільників запа    люван ня, пере рив ників, стартерів, 
генераторів, антен, електрич   них роз’ємів тощо.

Очищувач паливної системи 
для дизельного двигуна
50 мл 48021013903 
250 мл 48021013904

Висококонцентрований очищувач призначений для обробки розпи лю 
 вачів паливних форсунок і інших елементів паливної системи. Усуває 
детонацію, підвищує економічність, знижує рівень шкідливих викидів, 
запобігає корозії паливної системи. Видаляє смолисті, лакові й губчасті 
відкладення на впуск них клапанах і нагар в камері згоряння. Віднов
лює пропускну здатність палив них форсунок, нор мальний тепловий 
режим двигуна і рівномірність обертів холостого ходу. Перешкоджає 
подальшому забрудненню форсунок і паливної системи, а також запобігає 
корозії. Полегшує пуск двигуна. Безпеч ний для каталі тичних нейтралі за
торів, кисневих датчиків і турбо компресорів. Сумісний з мате ріалами 
деталей двигуна.

Очищувач паливної системи 
для бензинового двигуна
50 мл 48021013905 
250 мл 48021013906

Нормалізує і підтримує впорскування палива на заданому 
рівні. Очищує, змащує і перешкоджає засміченню паливних 
інжекторів. Запобігає утво ренню відкладень та нагару 
на клапанах і в камері згоряння. Покращує прийомистість 
автомобіля. Знижує витрату бензину і токсичність вихлоп
них газів. Рекомендується робити чистку інжекторів кожні 
3–5 тисяч кілометрів пробігу.

Очищувач кондиціонера
500 мл 48021013917

Ефективно і швидко видаляє шкідливі мікро орга нізми (грибки, цвіль, 
бактерії, спори) і запах в випар нику і повітряних каналах кондиціонера  
без необхід ності їх розбирання. Запобігає появі шкідливих для людини 
мікроорганізмів і запаху. Від новлює продуктивність і подовжує тер мін  
служби конди ціонера. Має приємний запах. Безпечний для лю дей  
та тварин. Може використовуватися в побуто вих системах кондиціону  
вання повітря.

Очищувач гальмівної системи 
та зчеплення 
450 мл 48021013918

Очищувач гальмівної системи і зчеплення призна чений для швидкого і легкого 
видалення технічних рідин, оливи та інших забруднень з гальмівних дисків, 
коло док та барабанів. Усуває скрип, підви щує ефективність гальмування, 
зменшує знос і нагрі вання механізмів гальмівної системи. Дозволяє очистити 
гальмівні механізми без демонтажу. Запобігає заклинюванню гальмівних 
циліндрів.
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0,4 кг 48021108288 
0,65 кг 48021108289 
7 кг 48021108290

Очищує шкіру рук після контакту з мастилами, оливами, гумою, вап ном, цементом, графітом, 
сажею та іншими забруднювачами. Знаходить засто  су вання не тільки для автомайстрів, а також 
для столярів, слюсарів, зварю вальників та професіоналів інших облас тей. Не шкодить шкірі 
навіть при постійному використанні.

Не відноситься до хімічно небезпечних речовин, пройшла всі медичні та дерматологічні перевірки 
і визнана безпечною для мікрофлори шкіри. Завдяки унікальній миючої здатності і відсутності 
дратівної дії, можливе застосування пасти без води. Потрібно просто нанести пасту на руки, 
розтерти і видалити залишки пасти і бруду дрантям.

10 кг 48391046769 
20 кг 48391046770 
1000 кг 48391046772 

Реагент, що використовується 
для зниження вмісту оксидів 
азоту в вихлопних газах 
дизельних двигунів стандарту 
EURO4 / EURO5 / EURO6, 
обладнаних системою SCR.

Герметик  
для швів 
чорний 
310 мл 48021007526

Поліуретановий кузовний 
герметик для герметизації 
і з’єднання різних елементів 
кузова. Має гарні ізолюючі 
властивості. 

Однокомпонентний герметик 
твердне в процесі взаємодії 
з повітрям, після затвердіння 
залишається еластичним, 
безусадковим, без запаху. 
Може забарвлюватися усіма 
автоемалями. Швидко твердне, 
стійкий до вологи.

Набір для ремонту 
вихлопних систем, 
1200° С 
30 г 48021007527

Високотемпературний кераміч ний герметик  
для ремонту вихлопних систем забезпечує 
герме тич ність з’єднань при монтажі вихлоп 
них систем, усуває прорив вихлопних газів 
через невеликі прогорілі отвори і тріщини. 
До комплекту входить сталева армуюча 
сітка. Витримує нагрівання до темпера
тури 1200° С.

Герметик для 
ремонту вихлопних 
систем, 1200° С
75 г 48021007528

Герметик для ремонту глушника і вихлопної 
труби надійно гермети зує отвори і місця 
витоків в глуш нику і трубах вихлопної 
системи. Робить з’єднання знову вста нов
лених вузлів більш надійними. Витри мує 
нагрі вання до темпера тури 1200° С.

Високотемпера турний 
силіконовий герметик  
мідний 
32 г 48021007884

Мідний силіконовий клейгерме тик, високо 
 температурний. Засто совується для ущіль 
 нення і герметизації гнучких фланців. Запов 
нює порожнечі і нерівності, створю ючи 
надійне ущіль нення. Має гарну адгезію  
з металом, склом, натураль ними і синтетич 
  ними волокнами, деревом, кера мікою, силі 
коновими гумами, більшістю пластмас. 
Використо вується також для електричної 
ізоляції. Застосовується при температурі 
 66 … + 370 °С.
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Герметик прокладок  
прозорий 
32 г 48021007885 
85 г 48021007886

Прозорий, водонепроникний силіконовий клейгер
ме  тик широкого діапазону застосування. Збері гає 
еластич ність і водостійкість в широкому діапа  зоні 
температур:  75 … + 260 °С. Заповнює порожнечі 
та нещільності. Використовується для установки, 
ремонту та герметизації автомобільного скла, 
люків і освітлювальних приладів, внутрішніх оздо
блювальних панелей, приладових дощок. Завдяки 
своїм характеристикам, може застосовуватися зов
ні і всередині автомобіля, в тому числі в підкапот
ному просторі. Використовується як універсальний 
матеріал для заміни штатних (твердих) прокладок. 
Має гарну адгезію зі склом, пластиком, металом, 
гумою, деревом, керамікою. Витримує ударні й вібра
ційні навантаження. 

Застосовується для герметизації корпусів електрич
них приладів, проводів і контактів. Стійкий до дії 
агресивних середовищ і автомобільних технічних  
рідин.

Герметик прокладок  
червоний 
32 г 48021007889 
85 г (+клей) 48021007890

Багатоцільовий прокладковий герметик призначений 
для ремонту або заміни практично всіх прокладок, 
які можна зустріти в автомобілі. Герметик приймає 
будьяку форму та витримує стиснення, розтягнення 
і зсув. Стійкий до впливу автомобільних масел, води, 
антифризу, бензину, гальмівної рідини. Зберігає ро
бочі властивості до 343° С.

Герметик 
прокладок  
чорний 
32 г 48021007891 
85 г (+ клей) 48021007892

Багатоцільовий прокладковий 
герметик призначений для ре
мон ту або заміни практично всіх 
прокладок, які можна зустріти 
в автомобілі. Герметик приймає 
будьяку форму і витримує стис
нення, розтягнення і зсув. Стійкий 
до впливу автомобільних олив, 
води, антифризу, бензину та галь
мівної рідини. Зберігає робочі 
властивості до 260° С.

Герметик прокладок  
сірий 
32 г 48021007888 
85 г 48021007887

Високотемпературний (до + 343° С) силіконовий 
прокладковий герметик на нейтраль ній основі 
(без запаху). Розроблений для ремонту двигунів 
внутріш нього згорання. Ідеально підходить для 
герметизації кришки картера коробки передач, 
корпусу термостата, впускного колектора, піддону 
картера, водяного насоса. 

Не руйнується під впливом технічних рідин 
(за винятком бензину). Безпечний для датчиків 
(лямбдазонди тощо). Стійкий до впливу олив, 
антифризів, води.
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Герметик системи 
змащення
360 мл 48021013902

Герметик для системи змащення призначений для 
усунення течі моторної оливи через прокладки, 
сальники та інші ущільнювачі внаслідок їх старіння, 
деформації, затвердіння і розтріскування. Віднов
лює еластичність і геометричні розміри сальників 
і прокладок. Сумісний з усіма типами моторних 
олив.

Герметик для шин
450 мл 48021013911

Герметик для шин призначений для швидкого і 
ефективного ремонту безкамерних шин мотоцик
лів, легкових і вантажних автомобілів. Миттєво 
герметизує пошкодження шини розмірами до 6 мм, 
одночасно підкачуючи шину. Не потребує викорис
тання додаткових інструментів. Не призводить 
до розбалансування коліс. Не токсичний, не має 
запаху. Безпечний для шин, не викликає корозію.

Герметик системи охолодження 
STOP-LEAK
360 мл 48021013916

Надійний і швидкодійний засіб для усунення течі в будьяких систе
мах охолодження. Підходить для герметизації радіаторів, блоків 
циліндрів, систем опалення, що працюють на антифризі, прокладок 
головок блоків циліндрів. Крім цього, даний герметик має у своєму 
складі інгібітори корозії та ефективний змащувальний матеріал для 
водяних насосів.

Клей для приклеювання дзеркала 
заднього виду до скла
48021007525

Особливо міцний і швидкосхоплюючий клей. Крім основного призначення 
(приклею вання дзеркала заднього виду до скла) може застосовуватися у всіх 
випадках з’єднань металскло, металметал, склоскло.

Супер-клей
3 г 48021007898 
планшет 3 г × 12  шт. 48021007897

Призначений для моментального склеювання металевих, пласт
масових, дерев’яних, гумових та інших непористих поверхонь 
(за винятком деяких типів пластмас), тефлону, піногуми й тканини. 
Стійкий до перепадів температури і впливу більшості хімікатів.

Клей для пластмас Epoxy-Plastic
20 г 48021007901 
шприц 30 г 48021007899

Призначений для швидкого і надміцного склеювання всіх типів 
пластикових деталей: бамперів, фар, спойлерів тощо. При кімнатній 
температурі суміш застигає впродовж 5 хвилин. Через 30 хвилин 
відбувається полімеризація на 80 %. Повне затвердіння настає 
через 2–3 години. Має стійкість до ударів. Завдяки прозороматовій 
консистенції, цей продукт можна застосовувати для косметичного 
ремонту, а також для заповнення тріщин і порожнин, помилково 
просвердлених отворів тощо.

Клей для металу Epoxy-Metal 
20 г 48021007902 
шприц 30 г 48021007900

Призначений для швидкого і надійного склеювання сталі, алюмінію, 
латуні, міді, заліза, олова, свинцю й різних сплавів, а також кераміки, 
бетону, дерева. Твердне впродовж 4 хвилин. Повна полімеризація дося   
гається через 2–3 години. При цьому з’єднання набуває високої меха   
нічної міцності на зсув (3–5 Н/мм²) і витримує температуру до 150° С.  
Застосується для заповнення тріщин і порожнин, помилково про
свердлених отворів, для відновлення пошкодженої різьби, а також 
в якості шпаклівки для ремонту пласких поверхонь.
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АВТОХІМІЯ 
ГЕРМЕТИКИ КЛЕЇ



Епоксидний  
клей-шпаклівка 
EPOXY STEEL
28 г 48021007893 
57 г 48021007894 
планшет 5 г × 6 шт. 48021007895 
планшет 10 г × 6 шт. 48021007896

Епоксидний клейшпаклівка зі зміцнюючою добавкою 
сталевого порошку. Склеює метал, дерево, кера міку, скло, 
пластик. Засіб стійкий до агресивних середовищ і зберігає 
свої властивості до темпера тури + 260° С. 

Матеріал безвідходний і простий в застосуванні.

Може використовуватися для ремонту, віднов лення 
та виготовлення широкого кола виробів:

• в транспортних засобах — для паливних баків, радіаторів, 
глушників, корпусів акумуляторів, піддонів картера, 
головок блоку, корпусних і кузовних деталей;

• в побуті — для меблів, сантехніки, труб гарячої та холодної 
води, акваріумів, інструментів, скла/дзеркал, садового 
інвентарю і багато чого іншого.

Матеріал збільшує свій обсяг при 
затвердінні, що можна використовувати 
для ефекту пробки. Таким чином, 
можливий ремонт при витіканні рідини 
з пошкодженого агрегату або навіть 
під водою (для сантех ніки, катерів, яхт, 
гідроциклів тощо).

Після повної полімеризації матеріал 
допускає обробку на токарному верстаті, 
шліфування, свердління, нарізку 
різьблення, а також фарбування.

Фіксатор різьби 
синій
10 г 48021007903 
50 г 48021007904

Середньої фіксації, видаляється. Універсальний 
засіб для фіксації різьбових з’єднань діаметром 
більше 6 мм. Створює міцне еластичне з’єднання, 
що не втрачає своїх властивостей з часом. Гермети
зує з’єднання і надає йому вібростійкість. Стійкий 
до впливу більшості хімічних речовин. Легко вида 
ляється за допомогою ручних інструментів. Висихає 
за 20–30 хвилин на більшості металевих поверхонь. 
Повне затвердіння відбувається за 24 години.

Температурний режим:  59 … + 149 °С.

Максимальне напруження на зрушення:  
11 МПа (1600 psi).

Використовується для герметизації гідравлічної 
й пневматичної арматури, болтів клапанної кришки, 
болтів піддону картера, а також в будьякому випадку, 
коли потрібно замінити пружинні розрізні шайби 
(гровери).

Фіксатор різьби 
червоний
10 г 48021007905 
50 г 48021007906

Сильної фіксації, не видаляється. Універсальний 
засіб для фіксації різьбових з’єднань діаметром 
до 25 мм, що не вимагають частого розбирання. 
Створює міцне еластичне з’єднання, що не втрачає 
своїх властивостей з часом. Герметизує з’єднання 
і надає йому вібростійкість. Стійкий до впливу біль
шості хімічних речовин. Висихає за 20–30 хвилин на 
більшості металевих поверхонь. Повне затвердіння 
відбувається за 24 години.

Температурний режим:  59 … + 149 °С.

Максимальне напруження на зрушення:  
20 МПа (3000 psi).

Використовується для герметизації гідравлічної 
й пневматичної арматури, болтів клапанної кришки, 
болтів піддону картера, а також в будьякому випадку, 
коли потрібно замінити пружинні розрізні шайби 
(гровери).
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ХОЛОДНЕ ЗВАРЮВАННЯ ФІКСАТОР РІЗЬБИ



АВТОМОБІЛЬНИЙ  
ШАМПУНЬ

Автомобільний шампунь
Bubble Gum 5 кг  48021108450 
Bubble Gum 10 кг  48021108451

Сookie 1 кг 48021108452  
Сookie 5 кг  48021108453 
Сookie 10 кг  48021108454

Концентрований шампунь для ручного миття автомобіля зі збільше
ним піноутворенням і можливістю нанесення на кузов автомобіля 
за допомогою пінокомплекта. Утворює стійку піну, яка залишається 
на поверхні тривалий час. Ефективно очищує лакофарбове покриття 
автомобіля від бруду, сажі, масляних плям, солей і інших важких 
експлуатаційних забруднень. Не подразнює шкіру рук.

Поліроль пластика
Апельсин 200 мл  48021013942 
Апельсин 450 мл 48021013952

Вишня 200 мл 48021013939 
Вишня 450 мл  48021013949 
Вишня 650 мл 48021013893

Жасмин 200 мл 48021013940 
Жасмин 450 мл 48021013950 
Жасмин 650 мл 48021013895

Лаванда 650 мл 48021013897

Лимон 200 мл 48021013941 
Лимон 450 мл 48021013951 
Лимон 650 мл 48021013896

Яблуко 200 мл 48021013943 
Яблуко 450 мл 48021013953 
Яблуко 650 мл 48021013898

Полуниця 200 мл 48021013944 
Полуниця 450 мл 48021013954 
Полуниця 650 мл 48021013899

Призначений для очищення, оновлення та захисту 
панелі приладів, оббивки з вінілу, шкіри, пластику, 
дерева. Оберігає їх від старіння і розтріскування, 
відновлює структуру. Відмінно захищає від пилу, 
бруду і засолювання. Має антистатичний ефект. 
Не створює маслянистого глянцю. 

Використовується всередині і зовні  
автомобіля для поновлення 
молдингів і пластикових деталей.

У побуті — для поновлення шкіря
них меблів, взуття, сумок тощо.

Шампунь-концентрат  
з поліролем
500 мл  48021013936 
2000 мл  48021013937

Концентрований шампунь з воском для ручного миття автомобіля. 
Має збільшене піноутворення і може бути нанесений на кузов 
автомобіля за допомогою пінокомплекту. Утворює стійку піну, 
яка залишається на поверхні тривалий час. Ефективно очищує 
лакофарбове покриття автомобіля від бруду, сажі, масляних плям, 
солей і інших важких експлуатаційних забруднень. Не подразнює 
шкіру рук.

АВТОКОСМЕТИКААВТОКОСМЕТИКА
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ПОЛІРОЛІ ТА КОНДИЦІОНЕРИ



Кондиціонер для шкіри
500 мл 48021013921

Універсальний очищувачкондиціонер відмінно очищує натуральну 
і синтетичну шкіру. Відновлює і пом’якшує структуру шкіри завдяки 
вмісту ланоліну, захищає поверхню від вигорання та розтріскування.
Зволожує шкіру, повертає їй первісний вигляд. Ідеальний для роботи 
з усіма типами шкіряної оббивки, може вико ристо вуватися в побуті.

Не містить розчинників, не токсичний.

Антитуман (антизапрівач скла)
118 мл 48021013901

Ефективний засіб для запобігання конденсації вологи на внутрішній поверхні 
скла салону автомобіля. Запобігає запотіванню скла салону автомобіля. Дозволяє 
уникнути небажаного ефекту запотівання скла в прохолодну і вологу погоду.

Антикорозійне покриття 
з гумою
500 мл 48021013922

Антикорозійне гумобітумне покриття на основі високоміцного полімеру для 
антикорозійної обробки металевих деталей кузова автомобіля (днища, порогів, 
колісних арок, нижніх дверних панелей). Створює хімічно стійке, ударостійке, 
водонепроникне покриття, що перешкоджає виникненню корозії та іржі. 

Склад має звукопоглинальні властивості, що забезпечують зниження рівня шуму 
в салоні автомо біля. Подовжує термін служби кузова в прохолодну й вологу погоду.

Очищувач-поліроль пластика 
салона
120 мл (з губкою)  48021013946 
300 мл (з губкою) 48021013945

120 мл  48021013948 
300 мл 48021013947

Призначений для догляду за панеллю приладів, бамперами та пласти 
ковими елементами автомобіля. Завдяки вмісту в складі натураль ного 
воску засіб очищує і полірує пластикові, дерев’яні та гумові поверхні. 
Освіжає колір, не залишає плям і надає поверхням антистатичний 
ефект, що перешкоджає повторному осіданню пилу.

Має приємний аромат. 

Паста-поліроль для кузова  
з воском
230 мл 48021013938

Паста створена з натурального воску карнауби і полірувальних агентів. Діє на 
молекулярному рівні: наночастини з поліпшеним поверхневим проникненням 
забезпечують більш щільне зчеплення з лакофарбовим покрит тям автомобіля, 
ефективно видаляють мікроподряпини на кузові та надають покриттю непере
вершені брудо/водо від штовхувальні властивості. Віск карнауби забезпечує 
довготривалу гладкість та стійкий глибокий блиск. Продукт особливо ефек тив  ний 
на темних і яскравих кольорових покриттях завдяки вмісту спеціального агента 
проти подряпин. Паста формує на поверхні ультратонку плівку, що захищає 
авто мобіль від впливу солей, дорожніх реагентів, кислот, лугів, ультра  фіолето
вого випро мінювання та інших агресивних впливів довкілля.

Фарба хром-ефект
330 мл 48021013934

Балончикаерозоль «Хромефект» застосовується для фарбування колісних дисків, 
елементів оптики. Допускається нанесення на будьякі пластикові, металеві чи дере в’ яні 
поверхні. Для внутрішніх та зовнішніх робіт. Після висихання — нетоксичне.
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АНТИЗАПРІВАЧ СКЛААВТОКОСМЕТИКА 
ПОЛІРОЛІ ТА КОНДИЦІОНЕРИ

АНТИКОРОЗІЙНЕ ПОКРИТТЯ 
ФАРБА ХРОМ-ЕФЕКТ



Active Foam Light
1 л 48021214977 
5 л 48021214978 
20 л 48021214979

Середньо концентрований засіб для безконтакт
ного миття автомобілів. Без зусиль видаляє дорож
ній пил, бруд, сліди від комах та нафтопродуктів. 
Легко змивається. Не завдає шкоди покриттям 
зі сплавів кольорових металів, містить антикоро
зійні добавки.

Motor Сompartment
1 л 48021214985 
5 л 48021214986

Очищувач помірної концентрації для видалення 
бруду в підкапотному просторі автомобілів. Ефек
тивно видаляє плями нафтопродуктів, дорож нього 
пилу та іншого бруду. Швидко прони кає, ефективно 
очищає. Не вимагає застосування зусиль при механіч 
ному очищенні. Не містить розчинників, є без печ ним 
для виробів з пластику, гуми, а також лако фарбової 
поверхні (ЛФП) автомобіля.

Motor Professional
1 л 48021214987

Ефективний засіб для очищення запчастин, вузлів і агрегатів, а також поверхонь від 
експлуатаційних і технологічних забруднень. Ефективно роз’їдає грязьові відкладення, 
руйнуючи їх структуру при цьому не роблячи шкоду предметам, які очищуються. 
Без зусиль видаляє маслогрязьові, асфальтосмолисті відкладення. Також видаляє 
накип, нагар, виробничий пил, стружку і абразив, окалини, шлаки, притиральні пасти, 
продукти зносу при обкатці. Володіє знежирюючим ефектом. Не містить розчинник.

Ultra Foam Cleaner  
3 в 1
1 л 48021214980 
5 л 48021214981

Засіб для безконтактного миття автомобілів 
зі збільшеною концентрацією активних речовин. 
Підходить для очищення автомобілів, мотоциклів, 
причепів і човнів. Легко видаляє дорожній пил, 
бруд, сліди від комах та нафтопродуктів. Легко 
зми вається. Не шкодить покриттям зі сплавів 
кольорових металів, містить антикорозійні добавки. 
Сумісний з усіма видами дозувальних систем 
на мийках самообслуговування.

Professional Foam  
for Trucks
1 л 48021214982 
5 л 48021214983 
20 л 48021214984

Висококонцентрований засіб для безконтактного 
миття автомобілів. В тому числі спецтехніки, 
вантажних та комерційних автомобілів. Засіб 
спеціально розроблений для усунення стійких 
забруднень тентів, автоцистерн чи вантажного 
автотранспорту. Оптимальний для видалення 
дорожнього бруду, пилу забруднень від нафто
продуктів. Засіб зберігає ефективність при роботі 
в умовах низьких температур та в холодній воді. 
Містить антикорозійні добавки.
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АВТОКОСМЕТИКА 
АКТИВНА ПІНААКТИВНА ПІНА



Ароматизатор  
«Wood» 
7 мл
Bubble gum 48021135357 
New Car 48021135358 
Vanilla 48021135359 
Lemon 48021135360 
Ocean 48021135361 
Pinacolada 48021135362 
Strawberry 48021135363 
Watermelon 48021135364

планшет (16 шт., 8 ароматів)  
48021135365

Ароматизатор  
«Wood DUOS» 
планшет  
24 шт., 12 ароматів 
48021150730

АРОМАТИЗАТОРИАРОМАТИЗАТОРИ
30

Очищувач салону  
пінний
200 мл 48021013910 
650 мл 48021013909

Пінний очищувач призначений для видалення різноманітних забруд нень і плям з виробів 
з тка нини, велюру, килимових покриттів. Швидко вида ляє навіть бруд, що глибоко в’ївся. 
Видаляє непри ємні запа хи і освіжає повітря в салоні авто  мо біля. Надає матеріалам анти
ста тичні власти вості. 

Очи щувач видаляє більшість свіжих плям від чаю, кави, мо ло ка, соків, крові, губної помади, 
машинної оливи тощо. Застосовується для очи щення всього інтер’єру автомобіля: вінілові  
й пласти кові оббивки, панель приладів, молдинги.

Не містить розчинників, не токсичний.

Очищувач універсальний  
пінний
650 мл 48021013912

Призначений для видалення різноманітних забруднень і плям з виробів з тка
нини, велюру, килимових покриттів тощо. Швидко видаляє навіть бруд, що гли
боко в’ївся. Усуває неприємні запахи і освіжає повітря в салоні автомобіля. 
Надає матеріалам антистатичні властивості. 

Очищувач видаляє більшість свіжих плям від чаю, кави, молока, соків, крові, 
губної помади, машинної оливи й інших стійких забруднень. Застосовується 
для очищення всього інтер’єру автомобіля, включаючи вінілові і пластикові 
оббивки, панель приладів, молдинги.

Очищувач оббивки салону
500 мл 48021013920

Універсальний, нетоксичний, висококонцентрований очищувач підходить 
для очищення всього інтер’єру автомобіля: тканих, велюрових і килимових 
покриттів, будьяких забарвлених і нефарбованих поверхонь із пластику 
й вінілу. 

Завдяки своїй унікальній формулі, видаляє навіть бруд, що глибоко в’ївся: 
складні плями від чаю, кави, молока, соків, крові, губної помади, машинної 
оливи та інших побутових забруднень. Має антистатичні властивості.  
Містить спеціальний нейтралізатор, що усуває неприємні запахи.  
Підходить для використання в побуті.

ОЧИСНИКИ



Ароматизатор «Infiniti»  
car & home perfume gel 
50 мл
Boss 48021135381 
Bubble Gum  48021135382

Ароматизатор «Prestige» 
car & home perfume gel 
50 мл
Ice Tea Peach 48021135383 
Black Coffee  48021135384 
Chocolate caramel 48021135385 
Ice Aqua 48021135386 
New Car 48021135387 
Tutti Frutti 48021135388

Ароматизатор «Secret Cube» 
car & home perfume gel 
50 мл
Millionaire 48021135389 
Vanilla French  48021135390 
Papaya 48021135391

Ароматизатор  
«Bliss» 
планшет (24 шт., 8 ароматів)  
48021150731

Ароматизатор  
«Cool Balls Bags» 
25 г
Tutti Frutti 48021135366 
Bubble Gum 48021135367 
Lemon 48021135368 
New Car 48021135369 
Vanilla 48021135370

планшет (15 шт., 5 ароматів) 
48021135371

Ароматизатор  
на дефлектор  
«Concept» 
8 мл
Black&Gold 48021135372 
Coconut  48021135373 
Lemon 48021135374 
New Car 48021135375 
Ocean 48021135376 
Bubble gum 48021135377 
Strawberry 48021135378 
Vanilla 48021135379

планшет (16 шт., 8 ароматів)  
48021135380

АРОМАТИЗАТОРИ 

3332

АРОМАТИЗАТОРИ 
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ІЗОЛЯЦІЯ 
ІЗОЛЯЦІЙНІ СТРІЧКИ

ІЗОЛЯЦІЙНІ  
СТРІЧКИ

Ізострічка на основі 
полівінилхлориду
10 м

чорна 10 м × 19 мм  48391046563 
синя 10 м × 19 мм 48391046564 
червона 10 м × 19 мм 48391046565 
біла 10 м × 19 мм 48391046566

20 м

чорна 20 м × 19 мм  48391046560 
синя 20 м × 19 мм 48391046561 
червона 20 м × 19 мм 48391046562

Використовується при будівельних і електротехнічних 
роботах для ізоляції дротів та кабелів.

Тканинна вогнетривка 
ізострічка
чорна 20 м × 19 мм  48391046569

Міцна вогнетривка стрічка: основа — віскоза з акриловим 
покриттям, клейовий шар — з натурального каучуку. 
Використовується для форму вання джгутів дротів 
у моторному відсіку та салоні автомобіля.

антискрип 20 м × 19 мм  48391046570

Високоякісна тканинна ізоляційна стрічка, що має високу 
стійкість до дії агресивного середовища, виконана з полі
естеру для суцільної й спіральної обмотки кабельної арма
тури та монтажних джгутів. Також застосовується для 
за хисту джгутів електропроводки, розташованих в салоні 
авто мо біля. Має гарні шумоізоляційні властивості.

Стрічка для ремонту 
патрубків 
19 мм × 3,5 м 48391046574 
19 мм × 5,0 м 48391113004 
50 мм × 2,0 м 48391113005 
70 мм × 1,0 м 48391113006

Самозварювальна каучукова стрічка для 
ізоляції та ремонту патрубків. Ефективно 
ізолює і захищає від корозії різні металеві 
вузли автомобільної, промислової, побуто
вої і будівельної техніки, що працюють під  
тис  ком, при високих температурах, у воло 
 гому чи агре сив ному середовищі. 

Стійка до впливу ультрафіолету, механіч
них навантажень, кислот, лугів. Має високі 
електроізоляційні власти вості. 

Не має клейового шару, полімеризується 
при намотуванні, ство рює щільний і міцний 
шарбандаж, «спікаючись» в однорідну масу. 
Добре обля гає складні форми, не сповзає. 
Дозволяє швидко усунути течі водяних, 
паливних і повітряних патрубків.

ІЗОЛЯЦІЯІЗОЛЯЦІЯ
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ДВОСТОРОННІЙ СКОТЧ

Малярна стрічка 
малярний скотч
18 мм × 20 м  48391046567 
38 мм × 20 м 48391046568

Маскуюча стрічка на основі щільного крепованого паперу.
Використовується при ремонті й фарбувальних роботах. 
Забезпечує хороше приклеювання навіть до нерівних 
поверхонь. Легко й без залишків видаляється з поверхні 
при знятті одразу після висихання фарби, без пошкоджень 
і розривів.

МАЛЯРНА СТРІЧКА

Двосторонній скотч 
10 мм × 5 м  48391046571 
15 мм × 5 м 48391046572 
20 мм × 5 м 48391046573

Характеризується пластичністю, вологостійкістю, високою 
здатністю до віброгасіння, поліпшеними клейкістю і розпо
ділом натягувань, стійкістю до високих температур.

Двосторонній скотч RED AXXIS™  
професійний
10 мм × 5 м  48391113007 
15 мм × 5 м 48391113008 
20 мм × 5 м 48391113009

Призначений для кріплення до кузовів автомобілів деталей 
з пластику (екстер’єру та інтер’єру): мол дингів, вставок, 
ущільнювачів, автомобільних дзер кал, додаткового сигналу 
гальму вання тощо. Завдяки унікальній структурі акрилового 
піно ма тері ала, стрічка має відмінні міцнісні й адгезійні 
характеристики, перевершуючи за якістю склею вання 
конкурентні неопренові стрічки.

ОЛИВИОЛИВИ
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5W-30 C3 504/507
fully synthetic
перевищує допуски: ACEA C3, A3/B4 • GM dexos 2 
MB 229.51 • VW 504.00/507.00 • BMW Longlife-04
1 л 48021043866 
4 л  48021043865

Повністю синтетична моторна олива класу Low SAPS, призначена для використання 
в бензинових і дизельних двигунах легкових автомобілів і мікроавтобусів.

індекс в’язкості  ........................................... 166 
температура спалаху  ................................ 234° С 
температура втрати текучості  ................ 42° С 
сульфатна зольність  ................................. 0.65 % маси

5W-30 Gold Sint
fully synthetic
перевищує допуски: 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
1 л 48021043867 
4 л  48021043868

Повністю синтетична моторна олива, призначена для використання в бензи нових і дизельних 
двигунах легкових автомобілів, мікроавтобусів і легких вантажівок останнього покоління в усіх 
режимах експлуатації, а також у двигунах, що працюють на скрапленому газі.

індекс в’язкості  ..........................................  167 
температура спалаху  ...............................  235° С 
температура втрати текучості  ...............  42° С 
лужне число  ...............................................  10.1 мгКОН/г

ОЛИВИ 
МОТОРНІ ОЛИВИ ДЛЯ ЛЕГКОВОГО ТРАНСПОРТУ

МОТОРНІ ОЛИВИ 
ДЛЯ ЛЕГКОВОГО ТРАНСПОРТУ

5W-40 A3/B4 Gold Sint
fully synthetic
перевищує допуски: 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 
1 л 48021043869 60 л 48021043871 
4 л  48021043870  200 л 48021043872

Універсальна синтетична моторна олива з найвищими експлуатаційними характеристиками, 
виготовлена на основі бази Group ІV і призначена для використання в бензинових і дизельних 
двигунах легкових автомобілів і мікроавтобусів. Також підходить для легкових автомобілів, 
мікроавтобусів і легких вантажівок з двигунами, що працюють на скрапленому газі. 

індекс в’язкості  ........................................... 170 
температура спалаху  ................................ 230° С 
температура втрати текучості  ................ 40° С 
лужне число  ................................................ 10.5 мгКОН/г

10W-40 LPG Power A
semi-synthetic
перевищує допуски: ACEA A3/B4 • API SL/CF • MB 229.1 
VW 500.00/502.00/505.00 
1 л 48021043873 60 л 48021043876 
4 л  48021043874  200 л 48021043877 
20 л 48021043875

Напівсинтетична моторна олива для легкових автомобілів і легкого комерційного транспорту 
з двигунами, що працюють на пропанбутані (LPG) та метані (CNG). 

індекс в’язкості  ........................................... 155 
температура спалаху  ................................ 230° С 
температура втрати текучості  ................ 36° С 
лужне число  ................................................ 7.1 мгКОН/г



МОТОРНІ ОЛИВИ ДЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО 
ТРАНСПОРТУ
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ОЛИВИ 
МОТОРНІ ОЛИВИ ДЛЯ ЛЕГКОВОГО ТРАНСПОРТУ

10W-40 Power X
semi-synthetic
перевищує допуски: API SN/CF • ACEA A3/B4 • MB 229.51 
BMW Longlife LL-01 • Renault RN0700, RN0710 • VW 502.00/505.00
1 л 48021043878 20 л 48021043880 200 л 48021043882 
4 л  48021043879  60 л 48021043881

Напівсинтетична моторна олива підвищеної ефективності для вико ристання в високо продук тив
них бензинових і дизельних двигунах легкових авто мобілів і легких вантажівок, зокрема турбо
ваних; зі зниже ним вмістом зольних сполук, фосфору і сірки (Low SAPS). Захищає комплексні 
системи очищення вихлопних газів (DPF, CPF, CAT тощо).

індекс в’язкості  ....................................  156 
температура спалаху  .........................  230° С 

температура втрати текучості  ......... 38° С 
лужне число  .........................................  7.8 мгКОН/г

10W-40 DZL Light
semi-synthetic
перевищує допуски: API CI-4/SL • ACEA A3/B4, A3/B3 
VW 505.00 • MB 229.1 • Renault RN 0700
1 л 48021043883 20 л 48021043885 200 л 48021043887 
4 л  48021043884  60 л 48021043886

Напівсинтетична моторна олива для дизельних двигунів легкових автомобілів і легкого комер
ційного транспорту, зокрема обладнаних системами турбонаддуву. Забезпечує легкий холодний 
пуск двигуна та його надійне змащення. Мінімізує утворення шламу й сажі у двигуні.

індекс в’язкості  ....................................  159 
температура спалаху  .........................  230° С 

температура втрати текучості  ......... 37° С 
лужне число  .........................................  10.2 мгКОН/г

10W-40 LS Truck
SHPD
перевищує допуски: API CI-4/SL • ACEA E7 (E5, E3) • MAN M 3275-1 
MB-Approval 228.3 • Volvo VDS-3 • Scania LDF • Renault RLD-2/RLD 
Cummins CES 20076/-7/-8 • DAF HP-2 • MACK EO-N
1 л 48021043895 20 л 48021043897 
4 л  48021043896  200 л 48021043898

Високотехнологічна моторна олива класу SHPD (Super High Performance Diesel) призначена 
для використання в високонавантажених дизельних двигунах важких і легких вантажних 
автомобілів, які експлуатуються в екстремальних умовах. Може застосовуватися в двигунах 
класу Euro3, Euro4 і Euro5, оснащених системою рециркуляції відпрацьованих газів  
EGR та/або системою селективної каталітичної нейтралізації SCR.

індекс в’язкості  ........................................... 160 
температура спалаху  ................................ 238° С 
температура втрати текучості  ................ 37° С 
лужне число  ................................................ 9.9 мгКОН/г

15W-40 LS Truck
SHPD
перевищує допуски: API CH-4 • ACEA A3/B4, E7 
MB 228.3/229.1 • MAN 271 • Volvo VDS-3 • Renault RLD-2
1 л 48021043891 20 л 48021043893 
4 л  48021043892  200 л 48021043894

Дизельна моторна олива класу SHPD (Super High Performance Diesel), яка задовольняє підви ще
ним вимогам до характеристик, призначена для найважчих умов експлуатації в надпотужних 
двигунах з турбонаддувом без фільтра сажі, що відповідають нормам Euro2, Euro3.  
Має збільше ний інтервал заміни.

індекс в’язкості  ........................................... 149 
температура спалаху  ................................ 232° С 
температура втрати текучості  ................ 40° С 
лужне число  ................................................ 9.5 мгКОН/г

15W-40 Power M
mineral motor oil
перевищує допуски: API SJ/CF • ACEA A3/B3 • MB 229.1
1 л 48021043888 4 л  48021043889 200 л 48021043890

Мінеральна моторна олива, призначена для швидкохідних бензинових і дизельних 4тактних 
двигунів, зокрема обладнаних каталітичним нейтралізатором чи турбонаддувом.

індекс в’язкості  ....................................  172 
щільність при 15° С  .............................  0.85 г/см³ 
кінематична в’язкість при 40° С ....... 87.8 мм²/с 
кінематична в’язкість при 100° С  ..... 14.5 мм²/с 

температура спалаху  .........................  240° С 
температура втрати текучості  ......... 32° С 
лужне число  .........................................  7.1 мгКОН/г
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10W-40 Moto
semi-synthetic
2Т 1 л 48021043900

Напівсинтетична олива для змащення сучасних 2тактних бензинових двигу нів середньої 
та високої потужності (бензо пили, снігоходи, карти, мотоцикли, мопеди тощо).

4Т 1 л 48021043899

Напівсинтетична моторна олива для сучас них високофорсованих мотоциклів, скутерів 
та квадро  циклів, оснащених 4тактними двигунами з інтегрованою або неінтегрованою 
коробкою передач із сухим зчепленням або зчепленням в масляній ванні.

Outboard 2T
semi-synthetic
1 л 48021043901

Напівсинтетична моторна олива для сучасних 2тактних високо форсованих підвісних двигунів 
з водяним охолодженням. 

Застосовується в човнових моторах більшості виробників: Mercury, Yamaha, Tohatsu, Suzuki, Honda, 
Nissan, Johnson, Selva тощо.

ТРАНСМІСІЙНІ ОЛИВИ

75W-80 GL-4+
перевищує допуски: API GL-4 +/ GL-5 • Nissan  MT-XZ 
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 • Toyota, Lexus JWS 227
1 л 48021238309 20 л 48021238311  
 4 л  48021238310 200 л 48021238312

Трансмісійна олива спеціально створена для механічних трансмісій і мостів легкових 
та вантажних автомобілів, а також будівельної техніки. При розробці оливи враховувалися 
спеціальні вимоги Renault і PSA, однак вона в рівній мірі може використовуватися для 
автомобілів і інших виробників. Має відмінні антифрикційні й антизносні властивості. Може 
застосовуватися зі збільшеними інтервалами заміни (відповідно до рекомендацій виробника 
агрегату). Ідеально підходить для змішаного парку автотранспорту.

індекс в’язкості  ...................................... 124 
температура спалаху  ........................... 234° С 
температура втрати текучості  ........... 40° С

75W-90 GL-4/GL-5
перевищує допуски: 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
1 л 48021043905  
4 л  48021043906 
20 л 48021043907  

Трансмісійна олива для легкових і вантажних автомобілів. Належить до класу олив Drive Line 
(для всіх типів приводу). Завдяки наявності поєднаної специфікації API GL5/GL4, дана олива 
підходить для більшості трансмісійних агрегатів: від синхронізованих і несинхронізованих 
ко робок передач, до редукторів з гіпоїдним зачепленням. Має відмінні антифрикційні і анти
зносні властивості. Може застосовуватися зі збільшеними інтервалами заміни (відповідно 
до рекомендацій виробника агрегату). Ідеально підходить для змішаного парку автотранспорту.

індекс в’язкості  ...................................... 203 
температура спалаху  ........................... 230° С 
температура втрати текучості  ........... 45° С

МОТОРНІ ОЛИВИ ДЛЯ МОТОТРАНСПОРТУ  
ТА ЧОВНОВИХ ДВИГУНІВ
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80W-90 GL-4/GL-5
перевищує допуски: 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
1 л 48021043902 20 л 48021043904 
4 л  48021043903  200 л 48021043908

Трансмісійна олива для легкових і вантажних автомобілів. Належить до класу олив Drive Line 
(для всіх типів приводу). Завдяки наявності поєднаної специфікації API GL5/GL4, дана олива 
підходить для більшості трансмісійних агрегатів: від синхронізованих і несинхронізованих 
ко робок передач, до редукторів з гіпоїдним зачепленням. Має відмінні антифрикційні і анти
зносні властивості. Може застосовуватися зі збільшеними інтервалами заміни (відповідно 
до рекомендацій виробника агрегату). Ідеально підходить для змішаного парку автотранспорту.

індекс в’язкості .......................................116 
температура спалаху  ........................... 233° С 
температура втрати текучості  ........... 30° С

85W-90 GL-5
перевищує допуски: 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
1 л 48021043917 20 л 48021043919  
4 л  48021043918  

Синтетична трансмісійна олива на основі високоякісних базових олив і спеціальної композиції 
присадок, забезпечує високі експлуатаційні характеристики в широкому інтервалі температур. 
Призначена для роботи в агрегатах механічних трансмісій легкових і вантажних автомобілів, 
що працюють у важких умовах експлуатації. Всесезонна трансмісійна олива спеціально роз роб
лена для важконавантажених гіпоїдних передач, а також для змащення агрегатів, що працю ють 
в жорстких умовах і мають рекомендації щодо застосування олив відповідних API GL5.

індекс в’язкості  ...................................... 203 
температура спалаху  ........................... 230° С 
температура втрати текучості  ........... 45° С

ATF II
перевищує допуски: Dexron IID • MAN 339 Type V1&Z1 
ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14A, 17C • Voith H 55.6335  
MB-Approval 236.1
1 л 48021043911  
4 л  48021043912  
20 л 48021043913

Універсальна робоча рідина для використання в автоматичних трансмісіях, гідропідсилювачах 
рульового керування та інших гідравлічних системах легкових автомобілів, вантажівок та буді
вельної техніки.

ATF III
перевищує допуски: 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
1 л 48021043914  
4 л  48021043915   
20 л 48021043916

Універсальна робоча рідина для автоматичних трансмісій і гідропідсилювачів рульового 
керування. Призначена для легкових і вантажних автомобілів, автобусів, позашляховиків, 
будівельної техніки з рекомендованим рівнем рідин не нижче Dexron III.

ОЛИВИ 
ТРАНСМІСІЙНІ ОЛИВИ

ОЛИВИ ДЛЯ АВТОМАТИЧНИХ 
ТРАНСМІСІЙ



Hydro ISO 32 Hydro ISO 46
20 л 48021043917 20 л 48021043923 
60 л  48021043918 60 л  48021043924 
200 л 48021043919 200 л 48021043925 

перевищує допуски: AFNOR 48600 • DENISON HF-2, HF-0 
VDMA 24318 • ASLE 70-1, 70-2, 70-3 • DIN 51524 part 2 
HLP ISO 32 DAVID BROWN ET19, ET33 • US STEEL 126/127 
M2950-SD/I-286-S3

Гідравлічна олива на мінеральній основі, для використання в гідравлічному обладнанні. 
Розроблена з урахуванням вимог, що пред’являються до промислових гідравлічних систем, 
які працюють в умовах високих навантажень, тисків, температур або швидкостей. 

Рекомендується використовувати для гідравлічних систем наступних типів: Vickers, Gerotor,  
Gresen, HPM, Denison, Cessna, Hydreco, Worthington. Застосовується також для змащен ня про
мисло вого устаткування, зубчастих передач, пневматичних систем тощо. Містить проти зносні, 
антиоксидантні, антикорозійні та антипінні присадки. Відрізняється чудовими деемульгуючими 
властивостями, високим коефіцієнтом в’язкості, найнижчою точкою застигання і великим 
терміном служби.
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ПАЛЬНИКИПАЛЬНИКИГІДРАВЛІЧНІ ОЛИВИ

ЦАНГОВІ БУТАН-ПРОПАНОВІ 
ПАЛЬНИКИ

Портативна  
паяльна лампа
48021163589

Головною перевагою є те, що полум’я зберігає свою 
форму під будьяким кутом нахилу. На відміну від 
інших пальників, газ з балона попередньо повністю 
випаровується, проходячи по трубці всередині 
сопла. Тому, навіть в перевернутому стані, горіння 
залиша ється стабільним і рівним.

Пальник може використовуватися в ремонтних, 
будівельних, побутових та туристичних цілях.

Ювелірний газовий 
пальник
48021163590

Безпосереднім призначенням є пайка юве
лірних виробів. Додаткове застосування — 
ремонт компонентів систем охолодження 
та кондиціонування, холодильних установок 
(радіаторів, випарників, металевих трубок).
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ПАЛЬНИКИПАЛЬНИКИ

Багатофункціональний 
газовий пальник
48021163593

Типовий багатофункціональний побутовий  
газовий пальник з курковим п’єзопідпалом 
та регулятором подачі газу.

Може використовуватися в ремонтних, будівельних, 
побутових та туристичних цілях.

Портативна  
газова плита
48021163594

Компактна туристична газова плита для 
розігріву і приготування їжі або кип’ятіння 
води. Оснащена п’єзопідпалом.

Газовий пальник загального 
призначення
48021163592

Відмінністю багатофункціонального газового пальника 
є наявність додаткових внутрішніх зачепів цангового 
з’єднання, що забезпечує підвищену надійність фіксації 
пальника на балоні.

Пальник обладнаний курковим п’єзо підпалом, 
верхньорозташованим регулятором подачі 
газу і розсікачем полум’я. Керамічна вставка 
запобігає перегріванню металу, що збільшує 
термін служби пальника.

Може використовуватися в ремонтних, буді
вель них, побутових та туристичних цілях.

Газовий пальник 
для важких умов
48021163591

Завдяки суцільнометалевому корпусу 
газовий пальник надійно захищений від 
механічних пошкоджень, тому відрізня ється 
підвищеною надійністю і довго вічністю.

Пальник обладнаний регулю ван
ням полум’я та п’єзопідпа лом. 
Керамічна вставка запобігає  
перегріванню металу, що збіль
шує термін служби пальника.

Може використовуватися 
в ремонтних, будівель них, 
побутових та туристичних 
цілях.
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ПАЛЬНИКИ АКСЕСУАРИАКСЕСУАРИ

Всесезонна газова суміш 
бутан-пропан
220 г 48021163697 
350 г 48021223039

Цанговий балон для побутових газових пальників і туристич них плит. 
Всесезонна суміш пропану, бутану та ізобутану забезпечує стабільне 
горіння при температурі довкілля 10 … +40 °С. 

Вентиль, оснащений захисним клапаном CRV (Counterexplosion Release 
Valve), запобігає вибуху в разі різкого підвищення внутрішнього тиску.

ЦАНГОВІ БАЛОНИ З ГАЗОВОЮ СУМІШШЮ 
БУТАН-ПРОПАН

Компактний  
газовий пальник
48021167582

Компактний побутовий газовий пальник 
з комбінованим п’єзопідпалом і регуля
то ром подачі газу. Обладнаний роз сіка    
чем полум’я. Керамічна вставка запобігає 
перегріванню металу, що збіль шує термін 
служби пальника.

Може використовуватися в ремонтних, 
будівельних, побутових та туристичних 
цілях.

Рекламний жилет  
з логотипом AXXIS™
розмір M  48021131375 
розмір L 48021131377 
розмір XL 48021131379

Рефрактометр
48021208497

AXXIS™ пропонує продукцію високої якості. Саме 
для того, щоби ви могли власноруч переконатися 
в цьому, до асортименту доданий рефракто метр. 
Завдяки цьому приладу можна легко пере вірити 
заявлені характеристики технічних рідин (антифри
зів, омивачів скла, рідин AdBlue, електро літів тощо).

Скребки для скла
17.5 × 8 см 48021106927 
26 × 13.5 см  48021106926

Насос для перекачування 
оливи
48021043909



AXXIS™, Poland
Management Company D.B. Development Services Limited, UK
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