
AKARYAKIT
İSTASYONLARI
Akaryakıt istasyonları için özel olarak seçilmiş ürünler



2 AKARYAKIT İSTASYONLARI

Dizel performans iyileştirici ve 
motor koruyucu, biyodizel dahil 
olmak üzere tüm dizel yakıt 
sistemine sahip araçlarda, yakıt 
sisteminin tamamının korunması 
için geliştirilmiştir.

•	Yakıtın	setan	sayısını	ve	kayganlığını	
arttırır,	korozyon	oluşumunu	azaltır.

•	Keep-clean	teknolojisiyle	kurum	
birikimini	önler	ve	emisyonu	azaltır.

•	Yoğuşma	suyunu	nötralize	ederek	
motoru	suyun	etkilerine	karşı	korur.

•	Düzenli	kullanımı,	kirlilikten	
kaynaklanan	arızaları	önler.

•	Ekstra	huni	ya	da	uygulama	aparatı	
gerektirmeyen,	son	kullanıcıya	
uygun	tek	kullanımlık	pratik	ambalajı	
sayesinde	kolayca	uygulanır.

Kullanım alanları:
Biyodizel	dahil	olmak	üzere	tüm	dizel	yakıtlar	ile	uyumludur.

Kullanım şekli:
200	ml’lik	ambalaj,	50	litreye	kadar	yakıt	için	yeterlidir.	Ürünü	yakıt	dolumunun	
hemen	öncesinde	depoya	ekleyin.	Sürekli	bakım	ve	ideal	sonuçlar	için	her	2000	-	
3000	km’de	bir	kullanmanızı	öneririz.

Uyarı:
Önerilen	miktar	aşılmamalıdır.

DİZEL PERFORMANS İYİLEŞTİRİCİ

Art.-Nr. 5861 900 050
İçerik 200	ml
Koku/parfüm Karakteristik
Kimyasal baz Hidrokarbonlar
Üretimden itibaren raf ömrü 24	ay

ST
EP
	-	
01
/1
9	
-	6
01
45

_T
R	
-	©

	



3AKARYAKIT İSTASYONLARI

Benzin-Hibrit performans 
iyileştirici ve motor koruyucu, 
benzinli ve hibrit yakıt sistemine 
sahip araçlarda, yakıt sistemi-
nin tamamının korunması için 
geliştirilmiştir.

•  Yakıtın kayganlığını arttırır, korozyon 
oluşumunu azaltır.

•  Keep-Clean teknolojisiyle kurum 
birikimini önler ve emisyonu azaltır. 

•  Yoğuşma suyunu nötralize ederek 
motoru suyun etkilerine karşı korur.

•  Düzenli kullanımı, kirlilikten 
kaynaklanan arızaları önler.

•  Ekstra huni ya da uygulama aparatı 
gerektirmeyen, son kullanıcıyauygun 
tek kullanımlık pratik ambalajı 
sayesinde kolayca uygulanır.

•  200 ml’lik ambalaj, 50 litreye kadar 
yakıt için yeterlidir.

Kullanım alanları:
Tüm benzinli araçlar ile uyumludur.

Kullanım şekli:
200 ml’lik ambalaj, 50 litreye kadar yakıt için yeterlidir. Ürünü yakıt dolumunun 
hemen öncesinde depoya ekleyin. Sürekli bakım ve ideal sonuçlar için her 3 depo 
dolumunda bir kullanmanızı öneririz.

Uyarı:
Önerilen miktar aşılmamalıdır.

BENZİN-HİBRİT PERFORMANS İYİLEŞTİRİCİ

Art.-Nr. 5861 900 051
İçerik 200 ml
Koku/parfüm Benzin
Kimyasal baz Mineral yağ
Üretimden itibaren raf ömrü 24 ay
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4 AKARYAKIT İSTASYONLARI

Dizel enjektör temizleyici, dizel 
yakıt sistemine sahip araçlarda, 
yakıt sisteminin tamamının 
korunması ve temizlenmesi için 
geliştirilmiştir.

•  İçeriğindeki Keep-Clean ve Clean-Up 
teknolojileriyle yakıt sisteminde aktif bir 
temizlik sağlar ve kurum birikintilerinin 
oluşmasını engeller.

•  Yoğuşma suyunu nötralize ederek 
motoru suyun etkilerine karşı korur.

•  Yakıtın setan sayısını, kayganlığını ve 
kararlılığını artırır, korozyonu azaltır.

•  Ekstra huni ya da uygulama aparatı 
gerektirmeyen, son kullanıcıya 
uygun tek kullanımlık pratik ambalajı 
sayesinde kolayca uygulanır.

Kullanım alanları:
Biyodizel dahil olmak üzere tüm dizel yakıtlar ile uyumludur.

Kullanım şekli:
200 ml’lik ambalaj, 50 litreye kadar yakıt için yeterlidir. Ürünü yakıt dolumunun 
hemen öncesinde depoya ekleyin. Uzun süre temizlenmemiş sistemlerde kapsamlı bir 
temizlik için arka arkaya 4 depo dolumunda kullanmanızı öneririz.

Uyarı:
Önerilen miktar aşılmamalıdır.

DİZEL ENJEKTÖR TEMİZLEYİCİ

Art.-Nr. 5861 900 052
İçerik 200 ml
Koku/parfüm Benzin
Kimyasal baz Hidrokarbonlar
Üretimden itibaren raf ömrü 24 ay

ST
EP

 - 
01

/1
9 

- 6
01

47
_T

R 
- ©

 



5AKARYAKIT İSTASYONLARI

Benzin-Hibrit enjektör temizleyici, 
benzinli ve hibrit yakıt sistemine 
sahip araçlarda, yakıt sisteminin 
tamamının korunması ve 
temizlenmesi için geliştirilmiştir.

•  İçeriğindeki Keep-Clean ve Clean-Up 
teknolojileriyle yakıt sisteminde aktif bir 
temizlik sağlar ve kurum birikintilerinin 
oluşmasını engeller.

•  Yoğuşma suyunu nötralize ederek 
motoru suyun etkilerine karşı korur.

•  Yakıtın kayganlığını ve kararlılığını 
artırır, korozyonu azaltır.

•  Ekstra huni ya da uygulama aparatı 
gerektirmeyen, son kullanıcıya uy-
gun tek kullanımlık pratik ambalajı 
sayesinde kolayca uygulanır.

Kullanım alanları:
Tüm benzinli araçlar ile uyumludur.

Kullanım şekli:
200 ml’lik ambalaj, 50 litreye kadar yakıt için yeterlidir. Ürünü yakıt dolumunun 
hemen öncesinde depoya ekleyin. Uzun süre temizlenmemiş sistemlerde kapsamlı bir 
temizlik için arka arkaya 4 depo dolumunda kullanmanızı öneririz.

Uyarı:
Önerilen miktar aşılmamalıdır.

BENZİN - HİBRİT ENJEKTÖR TEMİZLEYİCİ

Art.-Nr. 5861 900 054
İçerik 200 ml
Koku/parfüm Benzin
Kimyasal baz Hidrokarbonlar
Üretimden itibaren raf ömrü 24 ay
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6 AKARYAKIT İSTASYONLARI

Dizel partikül filtrelerinin temizliği 
ve tıkanmaların önlenmesi için 
uygundur. Özellikle yoğun 
trafikte kısa mesafeli kullanılan 
dizel araçlar için tavsiye edilir.

•  Biyodizel de dahil olmak üzere tüm 
dizel yakıtları için uygundur.

•  Özellikle uygun olmayan koşul ve 
devirlerde sürüş yaparken, dizel 
partikül filtresinin tıkanmasını engeller 
ve egzoz emisyon değerlerini düşürür.

•  Ekstra huni ya da uygulama aparatı 
gerektirmeyen, son kullanıcıya 
uygun tek kullanımlık pratik ambalajı 
sayesinde kolayca uygulanır.

Kullanım alanları:
Biyodizel dahil olmak üzere tüm dizel yakıtlar ile uyumludur. PSA dizel motorlarda 
PAT sıvısı yerine kullanılmak için uygun değildir.

Kullanım şekli:
200 ml ürün 60 lt dizel yakıt için uygundur. Yakıt deposunu doldurmadan hemen 
önce ürünü depoya ekleyin ve depoyu doldurun.

Uyarı:
Önerilen miktar aşılmamalıdır.

DİZEL PARTİKÜL FİLTRE TEMİZLEYİCİ

Art.-Nr. 5861 900 055
İçerik 200 ml
Renk Kahverengi, RAL 8008 benzeri
Koku/parfüm Benzin
Kimyasal baz Hidrokarbonlar
Üretimden itibaren raf ömrü 24 ay
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CR - DİZEL YAKIT SİSTEMİ VE ENJEKTÖR   
TEMİZLEYİCİSİ

Binek araç ve ağr vasta dizel 
yakt sistemlerinin temizliği için.

Enjeksiyon pompasn ve 
enjektörleri temizler
Motorda temiz bir yanma sağlar.

Asitli yoğuşma suyunu nötralize 
eder
•  Yakt sistemini korozyondan korur.
•  Depodan yanma odasna kadar 

temizler ve korur.

Setan saysn iyileştirir
Yakta bağl vurma seslerini azaltr.

Hacim Art.-Nr. Amb./Ad.
150 ml 5861 011 150 1/12
300 ml 5861 011 300 1/12
1.000 ml 5861 011 001 1/12

Kullanm şekli:
Enjeksiyon sistemindeki ve motor 
alanndaki tüm onarmlardan sonra kutu 
içeriğini depoya ilave edin. 
300 ml enjektör temizleyici, 30 ile 50 
litre aras mazot için yeterlidir.
1.000 ml enjektör temizleyici ise 200 
litre mazot için yeterlidir.

Özellikleri:
Özellikle enjektör pompalarnn ve 
enjektörlerin mikro bölgelerindeki 
kalntlar çözer ve giderir. Asitli yoğuşma 
suyunu  nötralize eder. Setan saysn 
iyileştirir. Ulusal ve uluslararas dizel  
yaktlarnda kullanlan sentetik bileşenler 
baznda etki maddesi konsantresi.

14 0490
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BENZİNLİ YAKIT SİSTEMİ VE ENJEKTÖR TEMİZLEYİCİ

Katalitik konvertörlü olan ve 
olmayan tüm benzinli araçlar 
içindir.

Yakt sistemini temizler
Yakt tüketimini azaltr

E 10 için uygundur
• Korozyonu önler
•  Yakt deposunda oluşan tortular 

temizler
•  Asidik yoğunlaşma suyunu nötralize 

eder.
Mükemmel yanma
•  Zararl egzoz gazlarnn oluşmasn 

önler

Hacim Art.-Nr. Amb./Ad.
150 ml 5861 101 150 1/12
300 ml 5861 101 300 1/12

Kullanm şekli:
Kutu içeriğini depoya boşaltn. 35 – 40 
litre için en uygun doz 150 ml’dir.   
70 - 75 litre için 300 ml yeterlidir. Ürün 
kendinden karşmldr. Dozundan fazla 
kullanldğnda zarar yoktur.

Uyar: Benzin yakt sistemi ve enjektör 
temizleyici yakt alm öncesi yakt 
deposuna boşaltlmaldr. Ardndan araç 
ile şehir dşnda tra kte kullanm önerilir.

Özellikleri:
Yakt kanallarnda, benzin 
pompalarnda, karbüratörlerde, valf 
uçlarnda ve val erde oluşan 
reçineleşmiş kalntlar temizler. Ayrca 
oksidasyon kalntlarn da giderir. E10 
yaktn su toplama özelliği nedeniyle 
yakt deposunda oluşan korozyonu 
önler.

14 0493
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LPG PERFORMANS İYİLEŞTİRİCİ KATKI LPG‘li araçların performansını
arttırmak için yenilikçi temizleme
teknolojileri ile formüle edilmiş,
hem yağlama hem temizlik
sağlayan LPG katkı maddesi.
 
Temizler ve yağlar
•   Özel temizleyici ve çözücüler içeren 

formülü sayesinde yakıtın içinde 
meydana gelmiş olabilecek reçine 
ve kirleri, nemi ve yoğuşma suyunu 
ortadan kaldırır.

•   Kauçuk rondelaları ve contaları 
aşınmaya karşı korur.

•    Enjektörleri temizler ve yağlar.
•   Basınç düşürücüyü temizler.
•   Valf yuvalarını yağlar ve korur.

Motor performansını arttırır.
•   Düzenli ve tam yanma sağlayarak güç 

kayıplarını önler.
•   Enjektörlerdeki kalıntılardan 

kaynaklanan sarsıntıları önler.
•   Soğuk havalarda motorun çalışmasını 

kolaylaştırır.
•   Silikon içermez.

Bu bilgiler yalnızca deneyimlerimize dayanmakta ve tavsiye niteliği taşımaktadır. Uygulamadan önce, deneme yapmanız 
gerekmektedir. Daha fazla bilgi için ürün güvenlik bilgi formuna bakınız.

Uygulama:
Katkıdan tam performansla yararlanabilmek 

için LPG tankı boşken ürünün tanka 

eklenmesi (tüp en az 10 saniye bastırılarak 

boşalması sağlanmalıdır), ardından LPG 

dolumu yapılması önerilir.

Özellikle soğuk havalarda, katkı kutusunun 

içindeki ve LPG tankının içindeki basınç farkı 

nedeniyle, dolum işlemini gerçekleştirmek 

zor olabilir. Bu durumda, basınç farklarını 

dengelemek ve işlemi hızlandırmak için, 50 

ml‘lik kutuyu elinizde bir müddet tutarak 

basitçe ısıtmanızı tavsiye ederiz.

Dozaj:
50 ml‘lik ürün, bir depo (30/40 litre) 

LPG için yeterlidir. Katkının etkisini 

maksimize etmek için her 2/3 ayda bir 

ya da her 10.000 km‘de bir uygulamanın 

tekrarlanması önerilir.

Uyarı:
Ürünün yatay olarak uygulandığı 

durumlarda, problemsiz ve tam aktarım 

sağlanabilmektedir. Ancak LPG dolum 

ağzının bagajın/tamponun altında 

bulunduğu durumlarda, uygulama sırasında 

tüpün dikey olması sebebiyle tam aktarım 

gerçekleşmeyecektir. Bu sebeple, LPG 

dolum ağzının bagajın/tamponun altında 

bulunduğu standart dışı araçlarda, tam 

performanslı uygulama yapılamayabilir.

Hacim Art.-Nr. Amb./Ad.
50 ml 0893 531 100 1
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LPG PERFORMANS Y LE T R C LPG‘li araçlar için katk.

Valf ve valf yuvalarnda 
koruyucu tabaka olu turur.
A nmay ve ypranmay azaltr.

Korozyona kar  korur.

Yaktn etkisini uzun süreli 
olarak arttrr.

Zusatzartikel:

Aceton-Reiniger
Art.-Nr. 0893 460
VE/St. 1

Zinkvorreiniger
Art.-Nr. 0893 460 100
VE/St. 1Diese Angaben können nur Empfehlungen sein die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich! Bei der Anwen-

dung und Überlackierung sind neben dem technischen Datenblatt auch die Angaben des Decklackherstellers zu beachten.

Hacim Art.-Nr. Amb./Ad.
300 ml 5861 200 300 1/12

Technische Daten:
Temperaturbeständigkeit –35°C bis +95°C 
Verarbeitungstemperatur min. +10°C
Staubtrocken nach ca. 10 Min. 
Durchtrocknung nach 4 Std.  
Schichtdicke 0,15-0,20 mm pro Beschichtung 

Kullanm:
LPG‘li araçlarda kullanm için uygundur. 
Kutu içeri i yakt deposuna ilave edilir. 
Bir depo yakt için 300 ml. katk 
yeterlidir. Her 2000 km‘de bir 
kullanmanz öneririz.

Özellikleri:
Oksit önleyici ve korozyon önleyici 
maddelerin kombinasyonudur. Yakt 
sistemini temizler. Val eri a nmaya kar  
korur.

14 0472
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DİZEL PARTİKÜL FİLTRE TEMİZLEYİCİ

Partikül filtrelerinde biriken
karbon kalıntılarını çözer ve 
temizler.

Dizel partikül filtresini sökmeye 
gerek kalmadan temizlik sağlar.
Yeni bir filtre takılması gerekmeyeceği için 
masrafları düşürür (Partikül filtresinin genel 
durumuna bağlı).

Sıcaklığı düşürür 
Kurum ve filtre sıcaklığını optimum 
seviyede tutar.

Motor performansını iyileştirir 
• Partikül filtresinin tıkanmasını engeller.
• Partikül emisyonlarını düşürür.

Koruma sağlar ve ekonomiktir.

Tanım/Ambalaj Hacim ml Art.-Nr. Amb./Ad.
Kutu 300 ml 5861 014 300 1/12

Bu bilgiler yalnızca deney ve tecrübelerimize dayanan önerilerimizden oluşmaktadır.
Uygulamadan önce deneme yapılması gerekir. Daha fazla bilgi için teknik bilgi sayfasına bakınız.

Dizel partikül filtrelerindeki 
karbon ve kül kalıntılarının 
giderilmesi için temizleyici.

Kullanım alanları:
Dizel Partikül filtresine sahip tüm dizel 
motorlarda kullanımı uygundur. Dizel 
Partikül Filtre Temizleyici, kirlenmiş dizel 
partikül filtrelerinden kaynaklanan 
performans düşüşlerini ve arızaları 
gidermek için kullanılır. Temizlik işlemi 
sayesinde filtrenin yeniden tam 
kapasiteyle çalışması sağlanır. 

Kullanım şekli:
Ürün içeriğini yakıt deposuna eklemeden 
önce deponun minimum yarısı dolu 
olmalıdır. Ardından ürün içeriği depoya 
eklenmeli ve ürün yakıt deposuna 
eklendikten sonra depo tam olarak 
doldurulmalıdır. 60 litrelik dizel yakıt için 
300 ml ürün kullanımı yeterlidir. Şehir içi 
kullanımının yoğun olduğu durumlarda 3 
ayda bir kullanılmasını öneririz.

Uyarı:
300ml katkı maksimum 60 lt yakıt için 
yeterlidir.

14 0540
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RADYATÖR SIZINTI ÖNLEY C  HP Yeni tip araçlarda bulunan 
çapraz ak l so utma sistemleri
için yüksek performansl 
szdrmazlk katks

Maksimum 0,1 mm‘ye kadar olan 
szntlar önler
So utma sistemindeki kir süzgeçlerini 
etkilemez

Her antifriz de i iminde önlem 
olarak kullanlabilir

Mikro ince  sentetik partiküller 
sayesinde szdrmazlk etkisi

Zusatzartikel:

Aceton-Reiniger
Art.-Nr. 0893 460
VE/St. 1

Zinkvorreiniger
Art.-Nr. 0893 460 100
VE/St. 1Diese Angaben können nur Empfehlungen sein die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich! Bei der Anwen-

dung und Überlackierung sind neben dem technischen Datenblatt auch die Angaben des Decklackherstellers zu beachten.

Hacim Art.-Nr. Amb./Ad.
150 ml 5861 500 150 1/12

Technische Daten:
Temperaturbeständigkeit –35°C bis +95°C 
Verarbeitungstemperatur min. +10°C
Staubtrocken nach ca. 10 Min. 
Durchtrocknung nach 4 Std.  
Schichtdicke 0,15-0,20 mm pro Beschichtung 

Kullanm alanlar:
Silindir kapa  contalarnda, hortum 
ba lantlarnda ve so utma sistemi 
parçalarnda mikro szntlar ve 
buharla ma kayplarn önler.
Motor scak durumdayken do rudan 
so utma suyu dola m sistemine ekleyin.
Termostat açlp kalorifer belirgin ekilde 
scaklk verene kadar motoru en az 10 
dakika boyunca çal trn. Daha sonra 
motoru durdurarak so utma svsn 
tekrar kontrol edin ve gerekirse üzerini 
tamamlayn. Kutu içeri i 10 litre so utma 
svs için yeterlidir.

Özellikleri:
Silindir kapa  contalarnda ve hortum 
ba lantlarnda maksimum 0,1 mm’ye 
kadar szntlar önler, conta terlemesini 
engeller ve buharla ma kayplarn
ortadan kaldrr.

14 0451
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DUMAN ÖNLEYİCİ Benzinli ve dizel motorlarn 
duman atmasn engelleyen 
motor yağ katks.

Viskozitenin scaklk ile 
değişmesini engeller
Yağ tüketimini azaltr

Mavi egzoz duman çkmasn 
önler

Hacim Art.-Nr. Amb./Ad.
300 ml 5861 301 300 1/12

Kullanm şekli:
Tüm benzinli ve dizel motorlar için. 
Bilinen mevcut motor yağlar ile 
uyumludur. 300 ml’lik kutu içeriği 5 litre 
motor yağ için yeterlidir. Motor yağna 
ekledikten sonra, motoru rölantide 
çalştrnz. Katk ilavesi her zaman 
yaplabilir. Özellikle periyodik yağ 
değişimlerinde kullanlmasn tavsiye 
ederiz.

Uyar: Motosikletler ve motor 
yağ ile çalşan yağl debriyaj 
sistemleri için uygun değildir.

Özellikleri:
Viskozite değerinde meydana gelen 
düşüşü dengeler ve viskozite değerinin 
stabilitesini sağlayarak yağ tüketimini 
azaltr. Mavi egzoz duman çkmasn 
önler.

14 0497
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MOTOR YA I PERFORMANS Y LE T R C Tüm dizel ve benzinli
motorlarda koruma sa lar.

Supap yanmalarna kar 
koruma sa lar
Motorun ömrünü uzatr

Bioyakt kullanmnda ya  
incelmesi gibi durumlar için 
uygundur

Kullanlm  motor ya  etki 
maddelerinin yenilenmesini 
sa lar

Motor ya lar için modern API 
standartlarna uyumludur

Zusatzartikel:

Aceton-Reiniger
Art.-Nr. 0893 460
VE/St. 1

Zinkvorreiniger
Art.-Nr. 0893 460 100
VE/St. 1Diese Angaben können nur Empfehlungen sein die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich! Bei der Anwen-

dung und Überlackierung sind neben dem technischen Datenblatt auch die Angaben des Decklackherstellers zu beachten.

Hacim Art.-Nr. Amb./Ad.
300 ml 5861 300 300 1/12

Technische Daten:
Temperaturbeständigkeit –35°C bis +95°C 
Verarbeitungstemperatur min. +10°C
Staubtrocken nach ca. 10 Min. 
Durchtrocknung nach 4 Std.  
Schichtdicke 0,15-0,20 mm pro Beschichtung 

Kullanm alanlar:
Her motor tamirat ve her ya  de i imi 
sonrasnda motor ya na ilave edilir.
Ayrca eksilen motor ya n tamamlamak 
amacyla da kullanlabilir. Kutu içeri i 
4,5 litre motor ya  için yeterlidir.

Özellikleri:
Sürtünme direncini en aza indirir,
korozyona kar  korur, ya da 
tortula may önler, ya  kanallarnn 
tkanmasn engeller. Ayn zamanda 
agresif yanma asitlerini nötralize eder ve 
kullanlm  motor ya  etki maddelerinin 
yenilenmesini sa lar. Piston segmanlarn 
kaplayan reçineleri çözer.

14 0511
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 Pratik ve güvenli bir şekilde 
depolama sağlayan küçük 
şişelerde cam temizleme sabunu. 

 Konsantre cam temizleme 
sabunu 1:100

Özel temizlik maddeleri içerir
• Leke oluşumunu önler
• Yansma ve yağ  lmlerini giderir
• Net bir görüş sağlar
• Yapşan haşere ve diğer kirleri 

temizler

Yüksek malzeme uyumluluğu
• Polikarbonat cam ile uyumludur
• Boya ve lastikler korunur 

Bu bilgiler sadece bilgi ve tecrübelerimize dayanmakta olup, tavsiye niteliği taşmaktadr. Kullanm, depolama ve işleme 
çeşitliliğinden ötürü eşdeğer çalşma sonuçlar, garanti kapsam dşnda kalmaktadr. Ayn durum teknik ve satş ekibimiz için de 
geçerlidir. Her zaman ön deneme yapmanz tavsiye ederiz. Ürünlerimizin ayn kalan kalitesi daima teminatmz altndadr. Teknik 
değişiklik ve geliştirme hakk tarafmzca sakldr.

Art.-Nr. 0892 333 0892 333 040
Amb./Ad. 25/100 50/200

Hacim 32 ml 40 ml

Karştrma oran 32 ml - 2,5 – 3 l cam suyu için yeterli 40 ml - 4 – 4,5 l cam suyu için yeterli

Kap Plastik şişe Naylon poşet

Kimyasal baz Anyonik yüzey aktif maddeler Anyonik yüzey aktif maddeler

Koku / Parfüm Şeftali Şeftali

Renk Turuncu Turuncu

pH-değeri 6-7 6-7

Ref ömrü 24 Ay 24 Ay

  Kullanm şekli 
 Kapak açlmal ve içerik karştrma 
oranna bağl olarak cam silme suyuna 
ilave edilmelidir.  

 CAM TEMİZLEME SABUNU   
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DÖRT MEVSİM CAM TEMİZLEME SUYU PLUS

1 2 3 4 5

Musluk
Res. Uygun olduğu bidon Art.-Nr. Amb./Ad.
1 5 litrelik bidon için musluk 0891 302 01 1
2 20/30/60 litrelik bidonlar için musluk 0891 302 03 1
3 60/200 litrelik fıçılar için 3/4" musluk, metal 0891 302 06 1
4 60/200 litrelik fıçılar için 3/4" musluk, plastik 0891 302 07 1
5 200 litrelik fıçılar için 2" bağlantı parçası, metal 0891 302 210 1

Hacim Kap Art.-Nr. Amb./Ad.
250 ml Plastik şişe 0892 332 836 12
500 ml Plastik şişe 0892 332 838  1
1 l Plastik şişe 0892 332 840  1
5 l Plastik bidon 0892 332 850  1
20 l Plastik bidon 0892 332 851  1
30 l Plastik bidon 0892 332 855  1

Kullanım şekli
Konsantre oranı ve antifriz etkisi
Cam Suyu Su Antifiriz etkisi
Konsantre – –63°C‘ye kadar
2 Birim 1 Birim –35°C‘ye kadar
1 Birim 1 Birim –23°C‘ye kadar
1 Birim 2 Birim –12°C ‘ye kadar

ASTM D 1177-98 normlarına göre

Cam silme sistemi için antifrizli 
cam temizleme suyu.

Geliştirilmiş antifriz özelliği
Cam ve far yıkama sistemlerinin 
donmasını etkin ve güvenli bir şekilde 
önler.

Mükemmel temizleme 
performansı
Kış mevsiminde kar ve buz tuzu ve yağlı 
asfalt kirlerine rağmen berrak bir görüş 
sağlanır.

Malzeme ile uyumludur.
•  Polikarbonat camlara zarar vermez
• Boya ve lastikleri korur

Yelpaze meme temizliği
Tüm araç markaları için uygundur.

Uyarı: Yelpaze meme temizliği
Viskoziteye bağlı olarak, yelpaze 
şeklindeki püskürtme haznesi 1:1 karışım 
oranı ile -15°C‘ye kadar koruma sağlar.

Kolay temizleme etkisi
•   Cam yüzeyinin her tarafının aynı 

incelikte ıslatılması sayesinde kolay 
bir temizleme etkisi sağlanır.

•   Kirlerin yüzeyde tutunmasını 
engelleyerek uzun süreli temizlik 
sağlar.

Limon ferahlığı verir

Renk: mavi

Manuel fıçı pompası

60 litrelik fıçılar için 
manuel fıçı pompası 
adaptörü

200 litrelik fıçılar için 
manuel fıçı pompası 
adaptörü

Art.-Nr. 0891 621
Amb/Ad. 1

Art.-Nr. 0891 621 10
Amb/Ad. 1

Art.-Nr. 0891 621 0
Amb/Ad. 1

14 0960
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SÜPER BUZ ÇÖZÜCÜ SPREY
Hýzlý ve etkin þekilde buzu çözer. 

t
t

t
t

Aþýrý buzlu camlar bile hýzlý ve efektif
þekilde buzdan arýndýrýlýr.
Avantajlarýnýz:
l Camlar zahmetsizce buzdan arýn-

dýrýlýr, kazýma gerekmez.
l Daha az zaman sarfiyatý.

Tekrar buzlanmaya karþý korur.
Avantajýnýz:
l Araç iç kýsmý, çalýþma sýcaklýðýna

eriþmese bile açýk bir görüntü
saðlanýr.

Malzeme ile çok iyi uyum saðlar.
Avantajýnýz:
l Boya, lastik ve plastiklere zarar

vermez.

Metanol içermez.

Renk mavi.

Limon kokulu.

AOX ve silikon içermez.

Buz kazýyýcý
Art.-Nr. 0824 601 000
Fýrçalý buz kazýyýcýsý
Art.-Nr. 0824 105 12

!!

l Buzlanmýþ camlarda yukarýdan aþaðýya doðru sýkýlmalý ve etki etmesi için kýsa
süre beklenmelidir.  
Erimeye baþlayan buzlarý, bir buz kazýyýcýsý ile temizleyiniz.

Uygulamalar:

Bu veriler tecrübelerimizle elde edilmiþtir ve sadece tavsiye niteliðindedir. Önceden ön
denemeler yapmanýz tavsiye edilir!

t
t

t

ÝÝççeerriikk Art.-Nr. AAmmbb..//AAdd..
500 ml 0892 331 201 1/12

14 0970
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Tüm araç camlarında, 
duşakabinlerde ve tekne 
camlarında kullanıma uygun 
yağmur kaydırıcı sprey

Net görüş sağlar
•	80	km/h	ve	üzeri	hızlarda	yağmur	
damlalarının	cama	tutunmasını	önler,	
rüzgarla	kaymasını	sağlar

•	Kirlerin,	damlaların	tutunmasını	
önleyerek	net	bir	görüş	sağlar	ve	
sürüş	güvenliğini	arttırır

Uzun süre etkili
Ön	işlem	ve	kullanım	şekline	bağlı	
olarak	4-6	hafta	kadar	etki	süresi	vardır

Art.-Nr. 0893 012 416
Amb./Ad. 1/24

Hacim 170	ml

Yoğunluk 0,770	g/cm3	(20°C'de)

Fiziksel özellikleri Akışkan	sıvı

Renk Beyaz

Koku Karakteristik

Ph 20°C 5,5	-	6

Kullanım şekli
Camın	dış	yüzeyine	yağmur	kaydırıcı	
spreyi	püskürtün	ve	sünger	yardımı	ile	
camın	yüzeyinde	boşluk	kalmayacak	
şekilde	dağıtın,	5	dakika	bekledikten	
sonra	mikrofiber	bir	bez	ile	yüzeyi	
parlayana	kadar	silin.	İyi	sonuç	
alabilmek	için	bu	işlemi	tekrarlayınız.

Kullanım alanları
Tüm	araç	camlarında,	duşakabinlerde	
ve	tekne	camlarında.

Ön temizlik
Uygulama	yapılacak	olan	cam	yüzeyini	
tamamen	temizleyin.	Yüzeyin	kuru,	
tozsuz	ve	yağsız	olmasına	dikkat	edin.

Uyarı
Aşındırıcı	özellikli	cam	temizleyiciler	
kullanmayın.

YAĞMUR KAYDIRICI SPREY
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Bu	bilgiler	sadece	bilgi	ve	tecrübelerimize	dayanmakta	olup,	tavsiye	niteliği	taşımaktadır.	Kullanım,	depolama	ve	işleme	
çeşitliliğinden	ötürü	eşdeğer	çalışma	sonuçları,	garanti	kapsamı	dışında	kalmaktadır.	Aynı	durum	teknik	ve	satış	ekibimiz	için	
de	geçerlidir.	Her	zaman	ön	deneme	yapmanızı	tavsiye	ederiz.	Ürünlerimizin	aynı	kalan	kalitesi	daima	teminatımız	altındadır.	
Teknik	değişiklik	ve	geliştirme	hakkı	tarafımızca	saklıdır.

14	0971
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HIZLI MOTOR TEMİZLEME SPREYİ Binek araç, motosiklet, çim 
biçme makinesi ve benzeri tüm 
motor tipleri için uygundur. 
Motor üzerindeki yağ, gres ve 
inatçı kirleri temizler.

Motor aksamında bulunan 
hiçbir parçaya zarar vermez.
Temizleme işlemine ek olarak parlak bir 
görünüm kazandırır ve motor yüzeyinde 
koruma sağlar

Hızlı ve kolay temizleme
Üstün içeriği sayesinde motor üzerindeki 
yağ, gres ve inatçı kirleri hızlı ve
kolay bir biçimde temizler

Çevre dostu
Çevreye zarar vermeyen, ozonla dost 
itici gazlar içerir

Sızma özellikli
Ulaşılması zor olan noktalara rahatlıkla 
ulaşır, kolayca nüfuz eder ve temizler

Elektronik devrelere zarar 
vermez

Kauçuk, plastik ve boyalı 
yüzeylere zarar vermez

Silikon içermez

Turunçgil esansı içerir

Hacim Art.-Nr. Amb./Ad.
500 ml 0890 230 500 1/24

Kullanım şekli:
Ürünü kullanmadan önce iyice 
çalkalayın. Spreyi, uygulanacak yüzeye 
20 cm mesafeden sıkın. Ürünü kirli 
yüzeylerin üzerine sıkarak nüfuz etmesini 
ve yağ, gres ve kirlerin akmasını 
bekleyin. Çok kirli ve yağlı alanlarda 
işlem birkaç kez tekrarlanabilir. Kirler 
yüzeyden aktıktan sonra motoru su ile 
yıkayabilir ya da kuru ve temiz bir bezle 
silerek temiz ve parlak bir görünüme 
sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Motoru 
su ile yıkamayı tercih ederseniz, hemen 
akabinde basınçlı hava kullanarak 
kurutma işlemi yapmanızı öneririz. Her 
iki uygulama şeklinde de dikkat edilmesi 
gereken konu, uygulama alanındaki ürün 
kalıntılarının giderilmesidir.

Uyarı:
Sıcak veya çalışan motorun üstüne asla 
sıkmayınız. Alev üzerine veya akkor 
halindeki herhangi bir nesne üzerine 
sıkmayınız. Tutuşturucu kaynaklardan 
uzak tutunuz. Ürünü sıkarken kesinlikle 
sigara içmeyiniz. Ortamda yeterli 
havalandırmayı sağlayınız. Ürünü direk 
güneş ışınlarından uzak tutup serin, kuru 
ve iyi havalandırılmış yerde muhafaza 
ediniz. Uygulama sonrasında, motoru 
çalıştırmadan önce, muhtemel ürün 
kalıntıları mutlaka temizlenmelidir. 
Temizlenemeyen ürün kalıntıları, motor 
çalıştığında duman oluşumuna sebep 
olabilir.

Bu bilgiler sadece bilgi ve tecrübelerimize dayanmakta olup, tavsiye niteliği taşımaktadır. Kullanım, depolama ve işleme 
çeşitliliğinden ötürü eşdeğer çalışma sonuçları, garanti kapsamı dışında kalmaktadır. Aynı durum teknik ve satış ekibimiz için 
de geçerlidir. Her zaman ön deneme yapmanızı tavsiye ederiz. Ürünlerimizin aynı kalan kalitesi daima teminatımız altındadır. 
Teknik değişiklik ve geliştirme hakkı tarafımızca saklıdır.

14 1262
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Bakım ve onarım işleri esnasında 
temizleme ve yağdan arındırma 
işlemlerinde kullanılmak için 
geliştirilmiş yüksek performanslı 
genel temizleyicidir.

Yüksek performanslı, hızlı ve 
etkili temizleme
•	Kurum,	fren	tozları,	gres	ve	yağ	
artıklarını	etkili	biçimde	giderir.

•	Nüfuz	etme	özelliği	yüksektir.
•	Kalıntı	bırakmaz.
•	Zamandan	tasarruf	sağlar.
•	Uçucudur.

360° kullanılabilen sprey sistemi
•	Her	yönde	rahatlıkla	kullanılabilen	
özel	sprey	sistemi.

Yüksek malzeme uyumluluğu
•	Boyalar,	plastikler,	kauçuk	malzemeler	
ve	contalar	ile	uyumludur.

•	Metallerde	korozyon	oluşturmaz.

Aseton, silikon ve AOX içermez.Kullanım alanları:
Taşıtlar,	diskli	ve	kampanalı	frenler,	
motor	ve	şanzıman	gövdeleri	vs.	
gibi	yerlerde	yağlı/gresli	artıkların,	
kurumun,	fren	tozunun	hızlı	bir	şekilde	
giderilmesini	sağlar.	Çok	çeşitli	temizlik	
işlemleri	yanında,	yapıştırma	işlemleri	
öncesinde	yüzey	ön	hazırlığında	da	
kullanılabilir.

Kullanım şekli:
Temizlenecek	yüzeye	20	cm	mesafeden	
püskürterek	uygulayınız	ve	etki	etmesini	
bekleyiniz.	Ardından	kuru	ve	temiz	bir	
bez	ile	siliniz.	Zor	kirlerde	gerekirse	
işlemi	tekrarlayınız.

Uyarı:
Çalışma	esnasında	sigara	içmeyiniz	
ve	ortamı	havalandırınız.	Hassas	
yüzeylerde	uygulamadan	önce	
parçaların	görünmeyen	bir	yerinde	
uyumluluk	testi	yapınız.	Güneş	ışığından	
koruyunuz	ve	50°C	üzerindeki	
sıcaklıklara	maruz	bırakmayınız.	Aşırı	
sıcak	parçalara,	çıplak	ateş	veya	
kor	halini	almış	cisimlerin	üzerine	
püskürtmeyiniz.	El,	yüz,	vücut	ve	gıda	
maddeleri	temizliğinde	kullanmayınız.	

Depolama: 
İdeal	depolama	sıcaklığı	+8	°C	ile	
+21°C	arasıdır.	+8	°C	altında	ve	+28	
°C	üzerindeki	sıcaklıklarda	saklamak	
ürünün	özelliklerini	negatif	yönde	etkiler.	
İdeal	saklama	koşullarında	raf	ömrü		
36	aydır.

GENEL TEMİZLEME SPREYİ BASIC

Art.-Nr. 0890 108 737
İçerik 500	ml
Biçimi Sıvı
Renk Şeffaf
Koku Karakteristik
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Bu	bilgiler	yalnızca	deneyimlerimize	dayanmakta	ve	tavsiye	niteliği	taşımaktadır.	Uygulamadan	önce,	deneme	yapmanız	
gerekmektedir.	Daha	fazla	bilgi	için	güvenlik	bilgi	formuna	bakınız.
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ULTRA 2040

Silikon içermez.
•  Kaporta ve boya atölyelerinde 

kullanma uygundur.
•  Kilitler, raylar, makaralar ve benzeri 

alanlarda, e imli yüzeylerde 
kullanlabilir.

•  Mente elerde gcrty önler.

Çok iyi szma özelli ine sahiptir.
•  En dar alanlara bile ula arak 

ya lanmasn sa lar.
•  Paslanarak birbirine kaynam  

parçalar çözer.

Suyu ve nemi iter.
•  Elektrik sistemlerini izole eder. Elektrikli 

parçalara su girmesini önler.

Korozyon önleyici maddeler 
içerir.
•  Korozyona kar  uzun süreli koruma 

sa lar.

Yüzeylere parlaklk kazandrr.
•  Araçlarn iç ve d  bakm için 

kullanlabilir.

Hacim Art.-Nr. Amb./Ad.
200 ml 0890 085 200

12/1500 ml 0890 085 500
5 l 0890 085 5

Çok amaçl, szma özellikli, 
ya layc ve su itici sprey.  
Evlerde, i  yerlerinde ve 
araçlarda kullanm için     
uygundur.

Bu bilgiler sadece bilgi ve tecrübelerimize dayanmakta olup, tavsiye niteli i ta maktadr.
Önceden ön denemeler yapmanz tavsiye edilir. Daha fazla bilgi için ürün güvenlik raporuna baknz.

Kullanm alanlar:
Araçlarda:
•  Tüm elektrik sistemlerini suya ve neme   

kar  korur.
•  Mente eleri, kilitleri ve yakt deposu 

kapaklarn ya lar.
•  Cam ve koltuk mekanizmalarn 

ya lar.
•  Sk m  civatalar ve somunlar 

gev etir.
•  Tekneler, karavanlar ve motosikletler      

için de uygundur.

Evlerde ve i  yerlerinde:
•  Sk m  ve paslanm  parçalar çözer.
•  Kap mente elerini ve kilitleri ya lar.
•  Bisiklet zincirlerini ve vites 

mekanizmasn ya lar.
•  Bahçe aletlerinin, makinalarn, mand-

renlerin v.s. ya lanmas ve korunmas 
için kullanlr, motosikletler için de 
uygundur.

05 1551
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Temizler, bakým yapar ve korur.
Avantajlarýnýz:
l Tek bir iþ adýmýnda kolay uygula-

ma, bu sayede zaman tasarrufu.
l Silme gerekli deðildir.
l Lastiklerin depoya koyulmasýndan

önce ideal (yaz / kýþ).
Ýpek matý parlaklýk.
Avantajlarýnýz:
l Lastikler yeni gibi.
l Optik iyileþtirme, bu sayede

özellikle vitrindeki araçlar için
uygun.

Ýdeal UV ve ozon koruma.
Avantajlarýnýz:
l Lastiklerin rengi solmaz.
l Kýrýlganlýk ve eskime çatlaklarý

önlenir.
Köpük.
Avantajlarýnýz:
l Tasarruflu uygulama.
l Sývý akma yapmaz.

Toz ve kir itici özelliði vardýr.
Çözücü madde içermez.
Boya, plastik, lastik ve metaller tahriþ
edilmez.
AOX-içermez1).

LASTÝK KÖPÜÐÜ
Lastik yanaklarý için yüksek kaliteli bakým ürünü.

Uygulamalar:
Köpük düzgün olarak lastik yanaklarý-
na püskürtülür ve kurumaya býrakýlýr.
Silme gerekli deðildir.Islak lastiklere de
uygulanabilir.Yoðun kirlenmelerde
önceden kýsa bir temizlik yapýlýr.

Bilgi:
Lastiklerin çalýþma yüzeylerine, fren
disklerine ve fren kampanalarýna püs-
kürtülmemelidir. Silikon içerir.

ÝÝççeerriikk Art.-Nr. AAmmbb..//AAdd..

500 ml 0890 121 12
t

t
t

t
t

t
t

t

Boyanmýþ ve boyanmamýþ bütün hafif metal jantlar
ayrýca çelik jantlar için.

Uygulamalar:
Jantlar üzerine iyice püskürtülmelidir.
Yakl. 5 dak. etkimeye býrakýlmalý ve
ardýndan el ile veya yýkama tesisinde
temizlenmelidir. Temizleme etkisi daha
uzun bir etkime süresi ile (maks. 30
dak. ya kadar) ve bir temizleme fýrçasý
kullanarak arttýrýlabilir. 

Bilgi:
Kýzgýn durumdaki jantlarýn üzerine
veya kýzgýn güneþ altýnda uygulanma-
malýdýr. 

ÝÝççeerriikk Art.-Nr. AAmmbb..//AAdd..

1 l 0893 476 1/6
5 l 0893 476 05 1

Yeni jel formülü sayesinde son dere-
ce üstün temizleme gücü.
Avantajlarýnýz:
l Ürün akmaz böylece ideal etkime

gösterebilir. 
l Örn. fren balatan tozlarý, gri gölge-

ler, katran, yað ve yoldan gelen kir-
ler gibi en zor kirlenmeler bile
rahatlýkla çözülür.

Asit içermez.
Avantajlarýnýz:
l Malzemeyi ve yüzeyleri korur.
l Özellikle cilalanmýþ ve yüksek kali-

teli hafif metal jantlar için uygun-
dur.

l Kullanýcýyý korur çünkü tehlikeli bir
durumu yoktur.

Kullanýcý dostu.
Avantajlarýnýz:
l Akma yapmaz, bu sayede tasar-

ruflu kullaným.
l Hoþ, burnu tahriþ etmeyen koku.
l Uzun etkime süreleri mümkündür 

(30 dak.’ya kadar).
l Ayýrýcý için uygun, yani Ö-Norm

B5105'e göre atýk sudan hýzlý
ayrýþýr. 

PH-deðeri: 10,0.
AOX-içermez1), silikon içermez.
1) AOX = emici organik halojen

bileþikler, örn. flor, klor, CKW'ler,
trikloretilen, per vs.

t
t

t
t

t

nachher vorher

14 1141
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LASTİK TAMİR KÖPÜĞÜ

Özellikleri:
Pratik kullanım, standart supaplı hortum 
ve yüksek şişirme gücüne sahip. 

Uygulama Alanları:
Otomobil ve motosiklet lastiklerinde 
kullanıma uygundur.

Kullanım Şekli:
Ürünü kullanmadan önce iyice 
çalkalayınız. Tüpü dik tutarak bütün 
ürünü sıkınız. Makul bir hızda en yakın 
benzin istasyonuna gidip, lastiğinizin 
havasını orijinal hava basıncına göre 
ayarlayınız.

Uyarı:
Lastik basınç sensörü olan tekerlekl-
erde kullanıma uygun değildir. Uygu-
lama esnasında ürünün yakınlarında 
sigara içilmemeli ve alev kaynağı 
bulundurulmamalıdır.

Teknik Özellikleri: Yanma özelliği 
B3. Yoğunluk 20°C - 68°f (1gr/cm3) 

Art.-Nr. 0893 490 001

Yüksek kaliteli, tek bileşenli 
profesyonel bir lastik tamir ürünüdür. 
Lastik tamir köpüğü, lastiği janttan 
çıkarmadan tamir edebilecek 
donanımdadır. Lastiği içeriden 
yamayarak tamir eder, herhangi bir 
zarar vermez.
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KOKPİT TEMİZLEME SPREYİ Tek bir adımda mükemmel 
temizlik gücü ve hassas bakım 
sağlar.

Tek bir üründe temizlik ve bakım
•  Aracın içine uygulamak için yalnızca 

kısa bir süre gerekir.
•  Araç içindeki tüm plastik kısımlar 

üzerinde üniversal kullanım için.

İdeal bakım
• Renkleri yeniler ve canlandırır.
• İpeksi mat bir parlaklık sağlar.

Antistatik etki
Çabuk kirlenmeyi önler.

Püskürtme etrafa saçılmaz
• Kolay ve hedef gözeten uygulama.
• Kullanıcı dostu uygulama.

Taze limon kokulu

Silikon ve AOX içermez

Bu veriler tecrübelerimizle elde edilmiştir ve sadece tavsiye niteliğindedir. Önceden ön denemeler yapmanız gereklidir.

Tanım İçerik Art.-Nr. Amb./Ad.
Aerosol kutu 400 ml 0890 222 1 1/24

Uygulama:
Binek otomobil, kamyon ve otobüs iç 
mekanlarının temizliği ve bakımında 
kullanılır. Göstergeler, kapı döşemeleri, 
plastikler ve kauçuk paspaslar için 
uygundur.

Kullanım şekli: 
Yaklaşık 20 cm‘lik bir mesafeden 
doğrudan temizlenecek yüzeyin üzerine 
püskürtün ve temiz, kuru bir bezle silin.

Uyarı:
Ön cam ve yan camlara püskürtmeyin. 
Uygulamadan sonra aracın içini kısa bir 
süre havalandırın.
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ARAÇ Ç  TEM ZLEME SPREY Tüm araç iç mekanlar için antistatik 
katkl özel temizleme köpü ü.

Bütün boyal ve plastik parçalarn, cam 
yüzeylerin ve dö emelerin nikotin, kir 
ve tozunu temizler!
Bir i  admnda iç mekan temizli i!

Antistatik katks sayesinde yüzeylerin 
üzerinde zamanla snrl bir toz 
korumas sa lanr.
Araç iç mekannda uzun süre kalc temizlik.

Dü ey yüzeylerde akma yapmaz, 
yani malzeme nerede etkili olmas 
gerekirse orada kalr.
Minimize edilmi  ak  sayesinde malzemeden 
tasarruf edilir!.

Kirler yo un etkime sayesinde güvenli 
olarak çözülür!
Birkaç kez silmek gerekmedi inden zaman 
tasarrufu sa lanr.

Görünen, beyaz köpük.
Her yere sadece bir kez püskürtme yapld ndan 
malzeme ve zaman tasarrufu sa lanr.

ç mekanda daima taze ve ho  bir koku 
hakimdir. Koku notu: P rsich/peach/
eftali.

Sürücü kabininde naho  nikotin kokusu artk yok.

Silikon içermez.

Bilgi:
Dokuma ve tekstil gibi hassas yüzeyler üzerine 
do rudan püskürtülmemelidir. ç mekan 
temizleyici temiz bir bez üzerine püskürtülmeli ve 
temizlenecek yüzeyler bununla silinmelidir. Kzgn 
durumdaki yüzeyler üzerine ve kzgn güne  
altnda uygulanmamaldr.

Uygulama ekli:
deal köpük olu mas için kutu kullanmadan önce 
iyice çalkanmaldr.

Kullanm alanlar:
Gösterge kablosu, araç tavan, kap kaplamalar, 
koltuk dö emeleri, koltuk arkal nn arka 
ksmlar, güne  siperleri, konsollar.

çerik ml Art.-Nr. Amb./Ad.
500 0893 033 1/12/24

Bu veriler tecrübelerimizle elde edilmi tir ve sadece tavsiye niteli indedir.
Malzeme uyumu gerekirse görünmeyen bir yerde test edilmelidir.

14 1130
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Araç camlarında ve aynalarda 
buğulanmayı önleyen sprey

Net görüş sağlar
Araçlarda buğulanmayı önleyerek görüş 
kalitesini ve sürüş güvenliğini arttırır

Uzun sürekli koruma
 Uygulanan yüzeylerde uygulamaya 
bağlı olarak 1 haftaya kadar 
buğulanmayı önler. 

Art.-Nr. 0890 220 101
Amb./Ad. 1/24

Hacim 170 ml

Yoğunluk 0,770 g/m3 (20°C'de)

Fiziksel özellikleri Akışkan sıvı

Renk Transparan

Koku Limon

Ph 20°C 4,5 - 5

Kullanım şekli
Kullanmadan önce iyice çalkalayınız. 
Uygulayacağınız yüzeyin kuru ve temiz 
olmasına dikkat ediniz. Buğulanmasını 
istemediğiniz camların iç yüzeylerine 
püskürtünüz ve iyice yayınız. Bir dakika 
kurumasını bekledikten sonra kuru 
mikrofiber bir bez ile bastırmadan siliniz. 
Ürünü donmaktan koruyunuz.

BUĞU ÖNLEYİCİ SPREY
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Bu bilgiler sadece bilgi ve tecrübelerimize dayanmakta olup, tavsiye niteliği taşımaktadır. Kullanım, depolama ve işleme 
çeşitliliğinden ötürü eşdeğer çalışma sonuçları, garanti kapsamı dışında kalmaktadır. Aynı durum teknik ve satış ekibimiz için 
de geçerlidir. Her zaman ön deneme yapmanızı tavsiye ederiz. Ürünlerimizin aynı kalan kalitesi daima teminatımız altındadır. 
Teknik değişiklik ve geliştirme hakkı tarafımızca saklıdır.

14 0972
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ARAÇ İÇİ TAZELEME SPREYİ     
QUICK FRESH PURE

Bu bilgiler sadece bilgi ve tecrübelerimize dayanmakta olup, tavsiye niteliği taşımaktadır. Kullanım, depolama ve işleme 
çeşitliliğinden ötürü eşdeğer çalışma sonuçları, garanti kapsamı dışında kalmaktadır. Aynı durum teknik ve satış ekibimiz için 
de geçerlidir. Her zaman ön deneme yapmanızı tavsiye ederiz. Ürünlerimizin aynı kalan kalitesi daima teminatımız altındadır. 
Teknik değişiklik ve geliştirme hakkı tarafımızca saklıdır.

Art.-Nr. 0893 764 652
Amb./Ad. 1/12

Hacim 100 ml

Kullanım şekli
Kullanmadan önce iyice çalkalayın. 
Aracın klimasını kapatıp, havalandırmayı 
iç sirkülasyon konumuna getirin, fanı en 
soğuk ayarda ve maksimum seviyede 
çalıştırın. Sprey kutusunu araç içinde 
merkezi bir noktaya (klima tesisatının 
emme alanında olmayacak şekilde) 
yerleştirdikten sonra püskürtme 
düğmesine basınız. Uygulama 
yaklaşık 5 dakika sürmektedir, bu süre 
içerisinde kapıları kapalı tutunuz ve 
araç içerisinde kimsenin bulunmamasına 
dikkat ediniz. Uygulama bittikten sonra 
kokunun daha iyi nüfuz edebilmesi 
için, araçta kimsenin olmaması koşulu 
ile, 20 dakika daha araç kapılarının 
kapalı tutulması tavsiye edilir. Tüm 
işlem tamamlandıktan sonra araç içini 
iyice havalandırınız. Kalıntıları ıslak 
bez ile siliniz. Tüm elektrikli cihazlar 
uygulama esnasında kapalı olmalıdır. 
Araba içerisinde tutuşturucu bir kaynak 
olmamasına dikkat edilmelidir.

Uyarı
İç mekanın ve klima tesisatının kokusuz 
olması, önleyici uygulamalarla 
sağlanabilir. Kullanım sırasında 
oluşabilecek lekeler nemli bezle 
yüzeyden kolayca temizlenebilir.
Araca tekrar binmeden önce iyice 
havalandırıldığından emin olunmalıdır. 
Uygulamadan sonra bir süre araçta 
sigara içilmemelidir. Her uygulamada 
yalnızca bir kutu sprey kullanılmalıdır.
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Araç iç mekanı ve araç klima 
tesisatında meydana gelen 
kokuların etkili şekilde 
giderilmesini sağlar.

• Rahatsız edici kokuları yok eder
•  Tesisatta ve araç içinde herhangi bir 

demonte işlemi gerektirmez
•  Detaylı bir kullanım kılavuzuna ihtiyaç 

duyulmaz
•  Havalandırma kanallarında ve araç 

içinde meydana gelen kötü kokuların 
giderilmesini sağlar, taze ve ferah bir 
koku bırakır

Üniversal, esnek ve mobil 
kullanım
•  Her araç tipinde aynı şekilde uygulanır

Katma değer sağlar
•  Servisteki uygulama müşteriye 

kolaylıkla fatura edilir. Bir işlem için bir 
kutu kullanılır.

Uzun süre kalıcı bir tazelik
kokusu bırakır

AOX ve silikon içermez

Su bazlıdır

Şek. 1

Araç İçi Tazeleme Spreyi'nin 
çalışma prensibi

14 0910



28 AKARYAKIT İSTASYONLARI

M
W

F 
- 0

3/
16

 - 2
00

87
_T

R 
- ©

SPREY KOKULAR

Kullanm şekli: 
Sprey kokular kullanma hazrdr. Kullanm 
için ürünü oda veya aracnza yeterli miktarda 
püskürtünüz. Daha sonra ortam 
havalandrnz. İşlem bitince şişeyi dik olarak 
saklaynz. Güneş şğndan uzak tutunuz.

Uyar: 
Kullanma talimatn mutlaka okuyunuz. 
Çocuklardan uzak tutunuz. Hamilelerin, 
bebeklerin ve solunum sistemi hastalğ olan 
kişilerin bulunduğu ortamlarda kullanmaynz. 
Gda maddelerinden uzak tutunuz. 
Doğrudan solumaynz, vücuda temas 
ettirmeyiniz. Alerjiye sebebiyet verebilir.

Tanm İçerik Art.-Nr. Amb./Ad.
Sprey Koku Forest 170 ml 0893 139 302 1/24
Sprey Koku Vanilla 170 ml 0893 139 303 1/24
Sprey Koku Ocean 170 ml 0893 139 304 1/24
Sprey Koku Spring 170 ml 0893 139 305 1/24
Sprey Koku Melon 170 ml 0893 139 306 1/24
Sprey Koku Prestige 170 ml 0893 130 31 1/24

Araçlar, iş yerleri ve evler için güzel 
kokulu ferahlatc spreyler.

Doğal kokulardan oluşan ürün serisi
•  Yaşadğnz mekanlarda etkili ve hoş bir 

ferahlk hissi sağlar.
•  İstenmeyen kokulara karş etkilidir.
•  Kumaş yüzeylerde rahatlkla kullanlabilir.

Kapal mekanlarda rahatsz edici 
kokular yok ederek ferahlk sağlar
•  Sigara, evcil hayvan ve diğer kötü kokular 

ortadan kaldrr.

Uzun süre etkilidir.
• Sprey koku skldktan sonra tazelik ve ferahlk 

uzun süre devam eder.

05 0250
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Uzun süreli hoş koku için birçok 
farklı ortamda kullanılmaya 
uygundur.

Kullanım şekli:
Ürünü ambalajından çıkarıp, istediğiniz 
bölgeye sallanabilir şekilde asınız. 

Uyarı:
Yanıcı maddelerden ve ateşten uzak 
tutunuz. Gözlerle temas etmesini 
önleyiniz. Çocukların ulaşamayacağı 
bir yerde saklayınız. Boyalı ve cilalı 
yüzeylerle temas etmesini önleyiniz.
Tekstil, deri, vinil ve plastik yüzeylere 
temas ettirmeyiniz. Kullanma talimatını 
mutlaka okuyunuz. Gıda maddelerinden 
uzak tutunuz. Parfüm hassasiyeti olan 
kişiler ürünü kullanırken dikkatli olmalıdır. 
Hijyen için kullanılmamalıdır. Vücuda 
temas ettirmeyiniz. Ürünün damlama 
riski olduğundan bulunduğu yere ve 
alt kısmına gözlük, cüzdan gibi kişisel 
eşyalarınızı koymayınız. Aracınızın 
camına, torpido ve diğer aksamlarına 
değmemesine özen gösteriniz.

Tanım Art.-Nr. Amb./Ad.
Asma Koku Forest - Würth Logo 0893 139 312

1/25

Asma Koku Nice 0893 139 313

Asma Koku Ocean 0893 139 314

Asma Koku Spring 0893 139 315

Asma Koku Melon 0893 139 316

ASMA KOKU

•  Kötü kokuları gidermek için, uzun 
ömürlü ve hoş kokulu hava tazeleyici 
araç kokusu.

Bir çok alanda kullanıma uygun
•  Aracınızda, ofisinizde, evinizde, 

banyonuzda, dolaplarınızda vb. 
kapalı alanlarda uzun süreli ferah ve 
hoş bir koku sağlar.

05 0251
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Kullaným alanlarý

Kullaným talimatý

Temizlik Havlusu
Sadece su ile örn. araba boyasý, cam, plastik ve
metal yüzeyler gibi parlak yüzeyleri üzerindeki
kirleri yaðlarý ve yaðlama maddelerini
temizler …
l Kimyasal temizlik maddeleri kullanýlmadýðýndan dolayý

tamamen çevre dostu bir üründür.
l Çok üstün temizleme performansý.
l Uygun fiyatlý.
l Kolay kullaným.
l Silikonsuz olarak emprenye edilmiþtir.
l Son derece uzun dayaným süresi vardýr.
Art.-Nr. 0899 710
Amb./Ad. 1

Araba: Boya, krom, camlar, jantlar.
Banyo: Fayanslar, emayeler, aynalar, armatürler.
Mutfaklar: Evyeler, ocak, ocak filtresi, plastik yüzeyler.
Ev iþleri: Pencereler, kapýlar, çerçeveler, zeminler.

Temizlik havlusu sentetik polyester malzemeden yapýlmýþtýr
ve kullanmadan önce 60°C ve 90°C arasýnda yýkanmalýdýr.
Ardýndan belirtilen bütün alanlarda temizlik iþleri için kul-
lanýlabilir. Özel bileþimi dolayýsýyla ve su ile baðlantýlý olarak
temizlik havlusu son derece iyi kir, gres ve yaðlama maddesi
çözme özelliðine sahiptir.

Dikkat
Temizleme esnasýnda muhtemel çizilmeleri önlemek için
temizlenecek nesne üzerinde yeterli miktarda su bulunmasý-
na dikkat edilmelidir.

l Boyayý koruma özellikli.
l Köpürmeyi artýrýr.
l Aktif emicidir.
l Sürekli elastik.

Araba Süngeri

Boyut Art.-Nr. Amb.

cm Ad.

17,5 x12 x 6 0899 700 400 5

Preslenmiþ Sünger

Kombine Sünger Cam Temizleme Derisi

Form Presli boyut Þiþkin boyut Art.-Nr. VE/St.
mm mm

dikdörtgen 130 x 80 135 x 93 x 37 0705 700 130
1

yarý yuvarlak 188 x 80 195 x 85 x 55–60 0705 700 131

Art.-Nr. 0899 700 410
Amb./Ad.10

l Dikiþsiz, ýslahlý koyun derisi.
l Her iki tarafý iþlenmiþ, deliksiz ve nasýrsýz.
l Boyut yakl. 74 x 50 cm.
l Kalite tanýmý “Prima“.
Art.-Nr. 0899 700 630
Amb./Ad.1

14 1350
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MİKRO AKTİF BEZ BASIC

SENTETİK GÜDERİ BEZ

Araç bakımı, polisaj ve temizlik 
işleri için ideal mikroaktif bez

Yıkama sonrası parlak yüzeyleri 
kurulamak için sentetik güderi 
bez.

Statik etkiyle yüzeydeki tozları 
toplar
•	Mükemmel	temizleme	gücü
•	Kısa	sürede	temizler

Temizleme maddelerine ihtiyaç 
olmadan temizler
•	Tasarruf	sağlar
•	Çevre	dostu

Bakımı kolay
•	60°C’ye	kadar	olan	sıcaklıkta	
yıkanabilir	(Yumuşatıcı	kullanmayın)

•	Yıkama	sonrasında	açık	havada	
kurutun.

İnce lif yapısı

Cam, metal, boyalı parçalar 
ve benzeri pürüzsüz ve parlak 
yüzeylerin kurulanmasında 
mükemmel sonuç için kullanılır.

Bakımı kolay
•	60°C’ye	kadar	olan	sıcaklıkta	
yıkanabilir	(Yumuşatıcı	kullanmayın)

•	Yıkama	sonrasında	açık	havada	
kurutun

Art.-Nr. 0899 900 050
Amb./Ad. 50

Malzeme Polietilen	elyaf	/	Poliamit	mikrofiber

Renk Yeşil

Uzunluk x Genişlik 40	x	40	cm

Yüzey ağırlığı 300	g	/	m2

Art.-Nr. 0899 700 633 0899 700 635
Amb./Ad. 1 1

Malzeme Sentetik	elyaf Sentetik	elyaf
Renk Mavi Mavi
Uzunluk x Genişlik 40	x	40	cm 60	x	38	cm

Kullanım alanları
Araç	bakımı	ve	polisaj	işlemleri	için	
idealdir.	Bez	kuru	olduğu	zaman,	
statik	etkisi	sayesinde	toz	ve	ince	
cisimleri	mıknatıs	gibi	toplar	.	Kaba	ve	
yağlı	kirler,	kullanmadan	önce	bezin	
nemlendirilmesiyle	çıkarılır.

Bu	bilgiler	sadece	bilgi	ve	tecrübelerimize	dayanmakta	olup,	tavsiye	niteliği	taşımaktadır.	Kullanım,	depolama	ve	işleme	
çeşitliliğinden	ötürü	eşdeğer	çalışma	sonuçları,	garanti	kapsamı	dışında	kalmaktadır.	Aynı	durum	teknik	ve	satış	ekibimiz	için	de	
geçerlidir.	Her	zaman	ön	deneme	yapmanızı	tavsiye	ederiz.	Ürünlerimizin	aynı	kalan	kalitesi	daima	teminatımız	altındadır.	Teknik	
değişiklik	ve	geliştirme	hakkı	tarafımızca	saklıdır.
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ALKAL  P L  "HIGH POWER“ Yo un enerjili uygulamalar için 
rakipsiz pil gücü.

Esnek kullanm imkanlar.
Uzun ömürlü yüksek kapasite.

Yüksek performans
Özellikle yüksek enerji gerektiren 
cihazlar için tavsiye edilir.

Maliyet dü ürücü
Uzun kullanma süreleri ve en yüksek 
seviyede devaml akm verimi.

yi depolanabilirlik
5 yllk bir depolama süresinde kendi 
kendine de arj olma oran çok dü üktür.

Dekoratif
Tezgah üstü te hir stand olarak kullanm 
için pratik ambalaj konsepti. Kutunun 
arka yüzünde sat  önerileri bulunur.

Tanm Gerilim (Volt) Art.-Nr. Amb./Ad.
Alkali AAA / Micro / LR03

1,5

0827 111 4/60*
Alkali AA / Mignon / LR6 0827 112 4/40*
Alkali C / Baby / LR14 0827 113 2/10*
Alkali D / Mono / LR20 0827 114 2/10*
Alkali / E Block / 6LR61 9 0827 115 1/20*

* Pratik tezgah üstü ambalajda.

02 0781
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Binek Araç Grubu Ampulleri 12V

Ön Far Ampulleri Ön Far Ampulleri

Fren ve Sinyal Ampulleri

Geri Vites, Fren ve 
Sinyal Ampulleri

Çift Duy Park ve Fren 
Ampulleri

Çift Duy Park ve Fren 
Ampulleri

Park ve Plaka Ampulleri

Plaka Aydınlatma 
Ampulleri

Ön Sinyal Ampulleri

Yan Sinyal Ampulleri

İç Aydınlatma Ampulleri

Fren Ampulleri

Park ve Arka Fren 
Ampulleri

Art.-Nr. 0720 710 1
H4 12V 60/55W

Art.-Nr. 0720 712 1
H3 12V 55W

Art.-Nr. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art.-Nr. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art.-Nr. 0720 734 11
P21/4W 12V 21/4W

Art.-Nr. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art.-Nr. 0720 773 51
C10W 12V 10W

Art.-Nr. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art.-Nr. 0720 761 1
W3W 12V 3W

Art.-Nr. 0720 763 2
W21/5W 12V 21/5W

Art.-Nr. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art.-Nr. 0720 761 1
W3W 12V 3W

Art.-Nr. 0720 738 3
PY21W 12V 21W

Art.-Nr. 0720 750 1
T4W 12V 4W

Art.-Nr. 0720 734 1
P21/5W 12V 21/5W

Art.-Nr. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art.-Nr. 0720 760 1
12V 1.2W

Art.-Nr. 0720 714 1
H7 12V 55W

Art.-Nr. 0720 711 1
H1 12V 55W

Art.-Nr. 0720 714 1
H7 12V 55W

Art.-Nr. 0720 712 1
H3 12V 55W

Art.-Nr. 0720 761 1
W3 12V 3W

Art.-Nr. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art.-Nr. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art.-Nr. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art.-Nr. 0720 734 1
P21/5W 12V 21/5W

Art.-Nr. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art.-Nr. 0720 734 11
P21/4W 12V 21/4W

Art.-Nr. 0720 734 1
P21/5W 12V 21/5W

Art.-Nr. 0720 741 1
R10W 12V 10W

Art.-Nr. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art.-Nr. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art.-Nr. 0720 750 1
T4W 12V 4W

Art.-Nr. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art.-Nr. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art.-Nr. 0720 750 1
T4W 12V 4W

Art.-Nr. 0720 763 2
W21/5W 12V 21/5W

Art.-Nr. 0720 771 1
C5W 12V 5W

Art.-Nr. 0720 750 1
T4W 12V 4W

Art.-Nr. 0720 738 3
PY21W 12V 21W

Art.-Nr. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art.-Nr. 0720 763 2
W21/5W 12V 21/5W

Art.-Nr. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art.-Nr. 0720 740 1
R5W 12V 5W

Art.-Nr. 0720 741 1
R10W 12V 10W

Art.-Nr. 0720 734 11
P21/4W 12V 21/4W

Art.-Nr. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art.-Nr. 0720 771 1
C5W 12V 5W

Art.-Nr. 0720 740 1
R5W 12V 5W
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Ağır Vasıta Ampulleri 24V

Ön Far Ampulleri

Yan Sinyal 
Ampulleri

Yan Aydınlatma  
Ampulleri

Fren, Sis ve Geri Vites Ampulleri

Fren, Sis ve Geri Vites Ampulleri

Ön Far Ampulleri

Park/Sinyal Ampulleri

Sinyal Ampulleri

Plaka Aydınlatma 
Ampulleri

Art.-Nr. 0720 711 2
H1 24V 70W

Art.-Nr. 0720 711 2
H1 24V 70W

Art.-Nr. 0720 712 2
H3 24V 70W

Art.-Nr. 0720 771 2
C5W 24V 5W

Art.-Nr. 0720 732 2
P21W 24V 21W

Art.-Nr. 0720 732 2
P21W 24V 21W

Art.-Nr. 0720 732 2
P21W 24V 21W

Art.-Nr. 0720 771 2
C5W 24V 5W

Art.-Nr. 0720 771 2
C5W 24V 5W

Art.-Nr. 0720 710 2
H4 24V 75/70W

Art.-Nr. 0720 710 2
H4 24V 75/70W

Art.-Nr. 0720 740 2
R5W 24V 5W

Art.-Nr. 0720 740 2
R5W 24V 5W

Art.-Nr. 0720 741 2
R10W 24V 10W

Art.-Nr. 0720 714 2
H7 24V 70W

Art.-Nr. 0720 714 2
H7 24V 70W

Art.-Nr. 0720 760 2
24V 1.2W

Art.-Nr. 0720 734 2
P21/5W 24V 21/5W

Art.-Nr. 0720 734 2
P21/5W 24V 21/5W

Art.-Nr. 0720 740 2
R5W 24V 5W

Art.-Nr. 0720 740 2
R5W 24V 5W
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