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Profiknál bevált minőségi termék - mostantól mindenki 
számára elérhető  
Verhetetlen ár és teljesítmény. AUTOPROFI = elsőosztályú 
termékek elérhető áron.
A széles skálájú tisztító, ápoló valamint a járművek 
karbantartására szolgáló termékeket  magánszemélyeknek és 
kereskedőknek  fejlesztettük. 
A folyamatos minőségi ellenőrzésnek köszönhetően termékeink 
hatékonyságukkal és verhetetlen ár-érték arányukkal győzik meg 
a felhasználókat.

Quality products trusted by pros, now available for 
everyone! 
Unbeatable value for money.
AUTOPROFI – This is first rate products at absolutely fair prices.
The varied range of  cleaning and care products as well as car value 
conservation products has been developed for individual as well as 
commercial users.
The products, which are subject to constant quality control, excel in 
their effectiveness and the unbeatable value you get for the money 
you pay.

A profiknak 
már megfelelt - 
mostantól Önnek 
is elérhető





Szponzorok a motorsportban
Akármilyen motorversenyről vagy autóversenyről legyen 
is szó, nincs hely, ahol a motorok erősebb igénybevételnek 
lennének kitéve, mint ezeken a versenypályákon. 
Minden tapasztalat, amit a pilóták ezeken a versenyeken 
szereznek, igen értékes egy saját kutatás-fejlesztési 
osztállyal rendelkező, jövőorientált cég számára, mint a 
bluechemGROUP. 

2011 óta különböző versenyeken támogatjuk  a versenyzőket 
termékeinkkel. Akárhol legyünk is jelen szponzori 
kapcsolataink révén - egy dolog összeköti a sokféle helyszínt: 
az, hogy a versenyzők mindig megbíznak a bluechemGROUP-
termékek kiváló minőségében és tapasztalataikkal 
hozzájárulnak ahhoz, hogy tovább fejleszthessük, javíthassuk 
termékeinket.



Content | Tartalom ................................................................... Page | Oldal

Fuel System – Diesel | Dízelrendszerek  ......................................... 2 - 3

 

Fuel System – Petrol | Benzinrendszerek  ....................................... 4 - 5

Engine | Motor  .................................................................................. 7 - 8

LPG-System | Autógázrendszerek  ................................................... 9

Radiator System | Hűtőrendszerek  ................................................. 10

Power Steering | Szervók  ................................................................. 11

Gear Box | Váltórendszer  ................................................................. 12

Air Condition | Klímarendszer  ......................................................... 13

Aerosols | Aeroszolok  ...................................................................... 14- 17



1

Member of  the

///////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////



2

Fuel System Diesel | Dízelrendszerek

Diesel System Clean | Dízelrendszer tisztító

• cleans injectors, nozzles, compression rings and valve seats • ext-
ends injector life and reduces down time • controls smoke emissions 
and removes tar and varnishes • improves fuel stability • prevents 
wax formation and isolates moisture in the fuel • lubricates 
all moving parts of  the diesel system
Application fields: For all diesel engines, particularly recommen-
ded for direct fuel injection and common-rail systems.
Application: Add to the fuel tank. Add every 6 months to the diesel 
system before filling up with diesel.

• eltávolítja az üzemszerű szenynyeződéseket a tanktól az égéstérig 
• a gyantás, ragacsos lerakódásokat • a kokszos maradványokat és 
kormos lerakódásokat • keni és védi a dízel befecskendező rendszert 
és az egész felső hengerteret. • megakadályozza a gázolaj oxidációját 
és mikroorganizmusok növekedését                       
hatása: az égés tiszta és erőteljes lesz, javuló motorteljesítmény, 
érzékelhető üzemanyag megtakarítás
Felhasználási terület: minden dízelmotornál, különösképpen a 
közvetlen befecskendező -és common-rail-rendszereknél
Alkalmazási javaslat: rendszeresen, fél évenként tankolás előtt 
töltse az üzemanyaghoz.Content | Tartalom 250 ml

PU | CE 24 pc. | db/
csomag

Art.-No. | Cikkszám 43212

Consumption | Felhasználás
250 ml for 60 ltr. diesel | 250 ml 60 l gázolajhoz

Reaction time | Reakcióidő 
Works during operation | üzem közben fejti ki hatását      

Diesel Anti Smoke | Dízel füstöléscsökkentő

Significantly reduces exhaust smoke and unpleasant „rattling“ 
noises of  all stationary and mobile diesel engines. Raises the ceta-
ne number of  diesel fuels. The product ensures optimal lubrication 
of  all moving parts within the diesel system and therefore provides 
a clean and powerful combustion with minimal smoking and soot 
build-up. Protects the complete system against corrosion.
Application fields: Suitable for all diesel powered engines. 
Application: Add to the diesel system before filling up.

Jelentősen csökkenti a koromképződést, és a kellemetlen 
csattogó motorhangot minden beszerelt, ill. mobil dízelmotorban. Javítja 
a hidegindítási feltételeket. Garantálja a mozgó alkatrészek optimális 
kenését, és biztosítja a tiszta erőteljes égést. Védi az egész rendszert a 
korrózió ellen.
Felhasználási terület: Felhasználható minden dízel motorhoz. 
Ajánlatos katalizátorral és részecskeszűrővel gyártott rendszereknél is.
Alkalmazási javaslat: Tankolás előtt az üzemanyagtartályba kell 
önteni.

Content | Tartalom 150 ml

PU | CE 24 pc. | db/
csomag

Art.-No. | Cikkszám 43231

Consumption | Felhasználás
150 ml for 50 ltr. diesel | 150 ml 50 l gázolajhoz 

Reaction time | Reakcióidő 
Works during operation | üzem közben fejti ki hatását      

Common-Rail Diesel System Clean & Protect | Nagynyomású dízelrendszer tisztító

Removes smallest dirt from the entire dieselsystem, dest-
roys and absorbs water bubbles in the fuel. Recommended for 
all diesel engines, soot particle filter, cat and turbo. Exceeds HFRR-
Test according to DIN EN ISO 12156-1.
Application fields: For all diesel engines, particularly recommen-
ded for direct fuel injection and common-rail systems.
Application: Add to the fuel tank.

Megbízhatóan eltávolít minden üzemanyagból származó szennyeződést 
a rendszerből. Biztosítja az optimális tüzelőanyag-porlasztást és ezáltal 
a legjobb hatásfokot. Garantálja a biztos és alapos kenést az egész 
rendszerben, különösen a nagynyomású szivattyúban. Szétbomlasztja 
a gázolajban előforduló vízbuborékokat, és abszorbálja az 
égést zavaró veszélyes nedvességet. Részecskeszűrővel gyártott 
gépjárművekhez is alkalmazható. Megfelel a DIN EN ISO 12156-1 
HFRR tesztnek.
Felhasználási terület:  minden dízelmotornál, különösképpen a 
közvetlen befecskendező -és common-rail-rendszereknél.
Alkalmazási javaslat: tankolás előtt töltse az üzemanyaghoz.Content | Tartalom 250 ml

PU | CE 24 pc. | db/
csomag

Art.-No. | Cikkszám 43221

Consumption | Felhasználás
250 ml for 60 ltr. diesel |  250 ml 60 l gázolajhoz 

Reaction time | Reakcióidő 
Works during operation | üzem közben fejti ki hatását      
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DPF Clean | Részecskeszűrő tisztító

• permanent and complete filter cleaning while driving • no 
assembling, no disassembling, no standing times, no troubles • re-
duces ignition temperature of  the soot collected in the diesel partic-
le filter • no formation of  secondary emissions
Application fields: Suitable for all diesel engines with particle 
filter, can be mixed with all diesel fuels.
Application: Add to the diesel fuel tank before filling up. Regular 
use every 3 months is recommended.

Speciális dízel tisztítóadalék, amely a részecskeszűrő regenerációjához 
alkalmazható. A termék alkalmazása a gazdaságos és megelőző 
módja a részecskeszűrő megóvásának és tisztításának. Folyamatos 
és teljes részecskeszűrő tisztítás – menet közben, kiszerelés 
nélkül! Csökken a részecskeszűrőben felgyülemlett korom gyulladási 
hőmérséklete, nincs másodlagos kibocsátás.
Felhasználási terület: Minden dízel motorban alkalmazható és 
bármely dízel üzemanyaggal keverhető!
Alkalmazási javaslat: Az adagolási előírásokat tartsa be! 
Közvetlenül a tankolás előtt töltse az üzemanyagtartályba, majd 
tankolja tele üzemanyagtartályát! Használja 3 havonta!

Content | Tartalom 250 ml

PU | CE 24 pc. | db/
csomag

Art.-No. | Cikkszám 43241

Consumption | Felhasználás
250 ml for 60 ltr. diesel| 250 ml 60 l gázolajhoz

Reaction time | Reakcióidő 
Works during operation | üzem közben fejti ki hatását      

DPF Flushing Fluid | Részecskeszűrő öblítő folyadék

Particle Filter Flushing Liquid solves and removes all soot depo-
sition and residues from the particle filter. The flushing liquid 
cleans gently and can be perfectly be used on all aluminum, magne-
sium, zinc and cadmium parts. The product can be used perfectly for 
the latest generation of  particle filters.
Application fields: Suitable for all diesel particle filters.
Application: Demount particle filter. Fill the flushing liquid into the 
particle filter. Let the product work. After the cleaning process, tho-
roughly rinse the filter with clear warm water. Re-mount the particle 
filter.

Leoldja és eltávolítja a részecskeszűrőben található összes 
korommaradványt és szennyeződést. A tisztítófolyadék 
kíméletesen tisztít, problémamentesen használható alumínium, 
magnézium, cink -és kadmiumalkatrészeknél is. A legújabb 
részecskeszűrő-generációhoz is ajánlott.
Felhasználási terület: mindenféle részecskeszűrőhöz ajánlott
Alkalmazási javaslat: Szerelje le a részecskeszűrőt, öntse az 
öblítő folyadékot a részecskeszűrőbe, majd kb. 10 órán keresztül 
hagyja hatni, utána nagyon alaposan öblítse át tiszta vízzel. Ezután 
szerelje vissza a részecskeszűrőt.

Content | Tartalom 1000 ml

PU | CE 12 pc. | db/
csomag

Art.-No. | Cikkszám 43242

Consumption | Felhasználás
Approx. 3-5 ltr. depending filter size| 3-5 l a filter méretétől 
függően

Reaction time | Reakcióidő 
About 8-10 hours |8-10 óra    

Fuel System Diesel | Dízelrendszerek
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Fuel System Petrol | Benzinrendszerek

Petrol System Clean | Benzin üzemanyagrendszer tisztító

• removes gum and varnish from the entire fuel system • removes 
carbon deposits and contamination inside the combustion 
chamber • gives clean and powerful combustion • provides clean 
and powerful combustion and optimizes emissions • binds humi-
dity and condense water • lubricates and protects the fuel sys-
tem • increases life span of  the engine
Application fields: For all petrol engines.
Application: Add every 6 months to the fuel system before filling 
up with petrol.

A tanktól az égéstérig, az egész üzemanyag rendszerből 
eltávolítja az üzemszerű szennyeződéseket, a kokszos 
maradványokat, kormos lerakódásokat az egész felső hengertérből. 
Eltávolítja a nedvességet és a kondenzvizet a teljes üzemanyag 
rendszerből, keni és védi a felső hengerteret.
Hatása: tiszta, erőteljes égés, észlelhető üzemanyag megtakarítás, 
javuló motorteljesítmény, a károsgáz kibocsátás csökkenése, a 
katalizátor és motor élettartamának rendkívüli növelése.
Felhasználási terület: minden benzinmotorhoz
Alkalmazási javaslat: rendszeresen, fél évenként tankolás előtt 
töltse az üzemanyaghoz.Content | Tartalom 250 ml

PU | CE 24 pc. | db/
csomag

Art.-No. | Cikkszám 43211

Consumption | Felhasználás
250 ml for 60 ltr. petrol| 250 ml 60 l benzinhez

Reaction time | Reakcióidő 
Works during operation | üzem közben fejti ki hatását      

Injection System Clean | Injektortisztító

Removes crust and coking from injection systems, cleans 
inlet valves and injection nozzles. Prevents rough running of  
the engine, power loss and start problems. Fuel consumption and 
exhaust gas emission will be reduced.
Application fields: For all petrol engines.
Application: Add to the fuel tank every 3 to 4 months before filling 
in the fuel.

Feloldja a lerakódásokat a teljes benzin-befecskendező 
rendszerből.
Feloldja a kokszosodást a szelepekről, befúvótérből és égéstérből, 
erőteljes, tiszta égést biztosít, optimalizálja a kipufogógáz értékeket, 
garantálja az optimális befecskendezést és porlasztást. Ennek 
eredménye: javuló motorteljesítmény optimális motorvédelem, 
hosszabb élettartam, könnyen és puhán járó motor.
Felhasználási terület: minden benzinmotorhoz
Alkalmazási javaslat: 3-4 havonta tankolás előtt adjuk az 
üzemanyagrendszerhez!

Content | Tartalom 250 ml

PU | CE 24 pc. | db/
csomag

Art.-No. | Cikkszám 43213

Consumption | Felhasználás
250 ml for 60 ltr. petrol | 250 ml 60 l benzinhez 

Reaction time | Reakcióidő 
Works during operation | üzem közben fejti ki hatását      
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Engine | Motor

Engine Clean | Motorbeltértisztító

Removes operational caused contamination in the entire oil 
and lubrication system. It neutralises harmful engine acids, mi-
nimizes emissions, optimizes the engine performance, reduces oil 
and fuel consumption and extends the lifetime of  the catalytic con-
verter.
Application fields: For all petrol and diesel engines, gearboxes 
and differentials.
Application: Add to the oil circulation system prior to oil change. 
Allow the engine to idle for approx. 15 minutes. Afterwards carry 
out an oil change according to the manufacturer’s instructions.

Eltávolítja az üzemszerű szennyeződéseket és 
gyantásodásokat az egész olaj kenőrendszerből. Semlegesíti 
a káros motorsavakat, javítja a káros gáz kibocsátási értékeket, 
csökken az olaj -és üzemanyag fogyasztás, javul a motorteljesítmény, 
csökken a kopás, növekszik a katalizátor élettartama.
Felhasználási terület: minden dízel és Ottó-motorhoz, valamint 
váltókhoz és differenciálokhoz.
Alkalmazási javaslat: olajcsere előtt adjuk az olajrendszerhez! 
Járassuk a motort alapjáraton kb. 15 percig, majd végezzük el az olaj- 
és szűrőcserét a gyártói utasításnak megfelelően. 

Content | Tartalom 250 ml

PU | CE 24 pc. | db/
csomag

Art.-No. | Cikkszám 43210

Consumption | Felhasználás
250 ml for 5 ltr. oil | 250 ml 5 l olajhoz

Reaction time | Reakcióidő 
Approx. 15 minutes | kb. 15 perc

Oil System Care | Olajrendszer védő

Considerably reduces wear and friction and also protects 
against corrosion and aggressive engine acids. Uses ashfree 
ingredients and is free of  heavy metals. Recommended for use in all 
modern engines.
Application fields: For all petrol and diesel engines, gearboxes 
and differentials.
Application: Add to the new oil at each oil change. Especially re-
commended for engine overhauls.

Csökkenti a surlódást és kopást, véd a korrózió és káros 
motorsavak ellen. Kizárólag hamumentes hozzávalókat tartalmaz, 
nehézfémektől mentes. Minden modern gépjárműmotorhoz ajánlott.
Felhasználási terület: minden Otto -és dízelmotorhoz, váltókhoz 
és differenciálokhoz.
Alkalmazási javaslat: minden olajcsere után adjuk a friss olajhoz. 
Főként motorjavítás után ajánlott.

Content | Tartalom 250 ml

PU | CE 24 pc. | db/
csomag

Art.-No. | Cikkszám 43214

Consumption | Felhasználás
250 ml for 5 ltr. oil | 250 ml 5 l olajhoz

Reaction time | Reakcióidő 
Works during operation | üzem közben fejti ki hatását      

Nano Engine Protect | Nano motorvédő

Forms a highly efficient Nano antifriction barrier in the oil and opti-
mizes the operational efficiency of the engine. Improved oil 
flow during cold start, smoother and quieter engine running, increa-
sed performance, extended life span of  equipment, excellent “run 
dry” properties. Fuel consumption will be reduced.
Application fields: For all petrol and diesel engines.
Application: Add to the new oil after every oil change.

Ez a NANO-termék rendkívül hatékony gátló hatást fejt ki az alkatrészek 
súrlódásával szemben, így biztosítja a következőket: aktív védelem a 
kopás ellen, hidegindításnál a lehető leggyorsabb kenés, lágy és 
kiegyenlített motorjárat, javuló motorteljesítmény, hosszabbodó 
élettartam, zajcsökkenés, kitűnő megoldás a motor szárazfutása ellen és 
optimalizálja az üzemanyagfogyasztást.
Felhasználási terület: minden Otto- és dízelmotornál
Alkalmazási javaslat: minden olajcsere alkalmával a friss 
motorolajhoz öntendő.

Content | Tartalom 250 ml

PU | CE 24 pc. | db/
csomag

Art.-No. | Cikkszám 43218

Consumption | Felhasználás
250 ml for 5 ltr. oil |250 ml 5 l olajhoz

Reaction time | Reakcióidő 
Works during operation | üzem közben fejti ki hatását      
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Hydraulic Lifter Care | Hidraulikus szelepemelő tisztító és védő

Cleans the hydraulic valve lifters and eliminates unpleasant 
“rattling” noises. The highly efficient formula ensures reliable 
operation and perfect function of  the hydraulic valve lifters, reduces 
wear and tear and improves cold starting characteristics.
Application fields: For all petrol and diesel engines, gearboxes 
and differentials.
Application: Add to the oil system.

Tisztítja a hidraulikus szelepemelő rendszert, és 
megszünteti a kellemetlen csattogó zajokat. A nagyhatásfokú 
kenőkomponensek biztosítják a biztos és optimális szelepemelő 
működést, kisebb a kopás és könnyebb a hidegindítás.
Felhasználási terület: minden Otto- és dízelmotornál, váltókhoz és 
differenciálokhoz.
Alkalmazási javaslat: az olajrendszerhez tölteni

Content | Tartalom 250 ml

PU | CE 24 pc. | db/
csomag

Art.-No. | Cikkszám 43224

Consumption | Felhasználás
250 ml for 5 ltr. oil | 250 ml 5 l olajhoz

Reaction time | Reakcióidő 
Works during operation | üzem közben fejti ki hatását      

Engine Oil Stop Leak | Motorolaj szivárgás tömítő

Engine Oil Stop Leak is a combination of  highly active ingredients to 
stop oil loss. The product regenerates plastic and rubber 
seals and keeps them smooth. Keeps the viscosity of  the engine 
oil stable and works against oxidation of  the oil and reduces oil 
consumption at the piston rings.
Application fields: For all petrol and diesel engines, gearboxes 
and differentials.
Application: Add to the oil system.

Nagyhatású és innovatív hatóanyag kombináció az olajszivárgás 
megszüntetéséhez. Alkalmazható minden benzin, gáz és 
dízelmotorhoz. Jelentősen csökkenti a súrlódást és a kopást. A 
motor gumi és műanyag alkatrészeit regenerálja és védi. A 
motorolaj viszkozitását stabilan tartja, az olaj oxidációját lassítja.
Felhasználási terület: minden, a kereskedelemben kapható 
motorolajjal keverhető. Minden zárt olajrendszerben alkalmazható 
(motorok, váltók, differenciálok).
Alkalmazási javaslat: az olajrendszerhez hozzátölteni. 

Content | Tartalom 250 ml

PU | CE 24 pc. | db/
csomag

Art.-No. | Cikkszám 43223

Consumption | Felhasználás
250 ml for 5 ltr. oil | 250 ml 5 l olajhoz

Reaction time | Reakcióidő 
Works during operation | üzem közben fejti ki hatását      

Oil Anti Smoke | Olajfüstölés csökkentő

This innovative product effectively reduces the exhaust of soot 
and smoke in all petrol, diesel and gas powered engines. A 
quiet and durable engine with less wear will be the benefit. Keeps 
the viscosity of  the engine oil stable and works against oxidation of  
the oil. Optimizes the oil pressure in the system.
Application fields: For all petrol and diesel engines.
Application: Add to the oil system.

Ez az innovatív termék minden benzines-, dízel- és gázüzemű 
motornál hatásosan csökkenti a füst- és koromképződést. 
Ennek köszönhetően kisebb lesz a kopás, csendesebb a motor és 
hosszabb élettartamúak az adalékanyagok. Stabilan tartja a motorolaj 
viszkozitását, csökkenti az olaj oxidációját. Optimalizálja a 
rendszerben az olajnyomást. 
Felhasználási terület: minden Otto- és dízelmotorhoz.
Alkalmazási javaslat: töltsük a motorolajhoz!

Content | Tartalom 250 ml

PU | CE 24 pc. | db/
csomag

Art.-No. | Cikkszám 43225

Consumption | Felhasználás
250 ml for 5 ltr. oil | 250 ml 5 l olajhoz

Reaction time | Reakcióidő 
Works during operation | üzem közben fejti ki hatását     

Engine | Motor
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LPG System | Autógázrendszerek

Radiator System | Hűtőrendszerek

Petrol System Cleaner LPG | LPG-Benzin üzemanyagrendszer tisztító

High Power Additive especially developed for LPG powered vehicles. 
Even smallest particles of contamination and resin deposits 
in the combustion chambers are lastingly dissolved. Highly 
active lubricating components guarantee reliable protection of  the 
valves against wear and tear and corrosion.
Application: Add regularly every 3 to 4 months or every 10,000 
km to the fuel system prior to filling up.

Nagyhatásfokú termék a gázüzemű gépjárművek számára. 
Hatékonyan eltávolítja már a legkisebb szennyeződéseket 
és gyantásodásokat is a teljes égéstérből. Védelmet ad a 
szelepeknek a kopás és korrózió ellen.
Felhasználási terület: vegyes üzemű (benzin+gáz) járművek 
esetében alkalmazható
Alkalmazási javaslat: 3-4 havonta vagy 10000 km-enként töltsük 
a benzintartályba.

Content | Tartalom 250 ml

PU | CE 24 pc. | db/
csomag

Art.-No. | Cikkszám 43234

Consumption | Felhasználás
250 ml for 60 ltr. petrol | 250 ml 60 l benzinhez

Reaction time | Reakcióidő 
Works during operation | üzem közben fejti ki hatását      

Radiator Flush | Hűtő tisztító

Cleans all cooling systems, removes rust, mud and lime 
from the entire system. Dissolves lime residues molecularly fine 
and guarantees a perfect function of  thermostat, heating valves and 
sensors and a perfect cooling power.
Application: Add to the cooling system, turn on the heating and let 
the engine run for about 20 to 30 minutes at a raised (2500 rpm) idle 
level. Than stop the engine and remove cooling liquid. Rinse shortly 
with clear water and fill up the system with new cooling liquid.

Mindenféle hűtőrendszert tisztít. Eltávolítja a vízkőlerakódásokat, 
az iszapot, rozsdát, korróziót a teljes rendszerből.
Alkalmazás: minden esedékes hűtőfolyadék csere előtt a 
hűtőtisztítót a használt hűtőfolyadékhoz öntjük. A fűtés csapot 
kinyitjuk és a motort kb. 15 percet alapjáraton járatjuk. Leengedjük a 
hűtőből a folyadékot, és a rendszert alaposan átöblítjük tiszta vízzel. 
Ezután a gyártó által előírt módon elvégezzük a hűtőfolyadék
feltöltését.       

Content | Tartalom 250 ml

PU | CE 24 pc. | db/
csomag

Art.-No. | Cikkszám 43227

Consumption | Felhasználás
250 ml for 8 ltr. capacity | 250 ml 8 literhez

Reaction time | Reakcióidő 
approx. 20-30 minutes | kb. 20-30 perc  

Radiator Conditioner | Hűtőrendszer védő

Prevents electrolysis and cavitation, improves heat transfer and 
keeps the ph value stable. Prevents rust, corrosion and lime 
residues and lubricates water pumps, thermostats and 
valves. Can be mixed with any antifreeze.
Application: Add to radiator system.

Véd a vízkőlerakódásokkal, az iszappal, rozsdával, korrózióval 
szemben. Keni és védi a fém alkatrészeket és a gumitömítéseket. Nem 
tartalmaz agresszív savakat, ill. lúgokat. Savmentesítő hatása van. Tisztítja 
a hűtőt és a hőcserélőt, jó hatással van a termosztát és a vízpumpa 
működésére. Bármely fagyvédő termékkel keverhető.
Felhasználási  terület: minden belsőégésű motor zárt hűtőrendszerének 
tisztítására.
Alkalmazási javaslat: a hűtőfolyadékhoz öntjük a folyadékcsere 
alkalmával.

Content | Tartalom 250 ml

PU | CE 24 pc. | db/
csomag

Art.-No. | Cikkszám 43229
Consumption | Felhasználás
250 ml for 8 ltr. capacity | 250 ml 8 literhez

Reaction time | Reakcióidő 
Works during operation | üzem közben fejti ki hatását      
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Radiator System | Hűtőrendszerek

Radiator Stop Leak | Hűtő tömítő

Effectively seals radiators and heat exchangers, leaking 
water pumps, heating valves and even flexible piping and cracked 
coolant tubing.
Application: Add to radiator system. Set the heating to “hot”. 
After successful sealing, check coolant level and correct if  necessary.

Autóhűtők szivárgása esetén tömítésre alkalmas termék, mely 
tömíti a vízhűtő, hőcserélő, vízpumpa, fűtéscsap, 
hűtővízvezetékek esetleges szivárgásait. Megakadályozza a káros 
glikol szivárgást (fagyálló), jó kenést ad a vízpumpának, elasztikus 
tömítettséget eredményez.
Alkalmazási javaslat: Használata előtt jól fel kell rázni, 
hozzáönteni a meglévő hűtővízhez. A fűtéscsapot melegre állítani, és 
a motort folyamatosan kb. 10-15 percet alapjáraton működtetni. Végül 
ellenőrizzük a hűtőfolyadék szintjét, ha szükséges, töltsük fel!

Content | Tartalom 250 ml

PU | CE 24 pc. | db/
csomag

Art.-No. | Cikkszám 43226
Consumption | Felhasználás
250 ml for 8 ltr. capacity | 250 ml 8 literhez

Reaction time | Reakcióidő 
Works during operation | üzem közben fejti ki hatását     

Radiator Oil Cleaner 2-C| Olajos hűtőtisztító 2 komponensű

Reliably cleans the entire cooling system and durably removes 
oily deposits and sludge caused by defect cylinder head gaskets 
or leaking radiators.
Application: Add to the cooling system before exchanging the 
coolant. Open the heating valve. Let the engine run for approx. 15 
minutes at midrange speed and drain the fluid afterwards. Remove 
all expansion tanks which are not part of  the coolant circle and clean 
them manually. Afterwards rinse the cooling system thoroughly 
with clear water. Finally please carry out the exchange of  the 
coolant in accordance to the manufacturer’s instructions.

Hatásosan eltávolítja a hűtőrendszerből az olajos 
lerakódásokat - akár az olajsarat is-, a hűtőiszapot és a vízkövet is. 
A tisztítás folyamata alatt védelmet nyújt az összes fém, ill. gumi, 
műanyag alkatrésznek.
Alkalmazási javaslat: A flakonokat (K1+K2) használat előtt jól fel 
kell rázni, és hozzáönteni a tisztítandó hűtőrendszerhez. A fűtéscsapot 
kinyitni, a motort kb. 15 percet közepes fordulaton járatni, majd ezt 
követően a hűtővizet leengedni. Amennyiben a kiegyenlítő tartályt 
nem járja át a hűtővíz, ill. a tisztító, akkor ki kell szerelni és kézzel 
meg kell tisztítani. A tisztítás után a rendszert tiszta vízzel alaposan 
át kell öblíteni. Ezután a gyártó által előírt módon és anyaggal töltse 
fel a hűtőrendszert!

Content | Tartalom 2x150 ml

PU | CE
2x 12 pc.|db/
csomag

Art.-No. | Cikkszám 43230
Consumption | Felhasználás
300 ml for 8 ltr. capacity | 300 ml 8 literhez

Reaction time | Reakcióidő 
approx. 15 minutes| kb. 15 perc 
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Power Steering | Szervókormány

Power Steering Nano Protect | Nano szervóvédő

This innovative product forms a highly effective Nano antifriction 
barrier, which protects all internal surfaces of  power steering sys-
tems and differentials against wear and tear. Ensures safe and 
smooth operation of the power steering and eliminates un-
pleasant “rattling” noises.
Application fields: Power steerings and differentials
Application: Add to the lubrication system.

Aktív védőréteget képez, mely a szervokormányok, differenciálok, 
kiegyenlítő tartályok összes felületét megvédi a surlódástól és 
kopástól. Hatása zajcsökkentő és biztos, könnyed működést 
eredményez.
Felhasználási terület: szervokormányok, differenciálok, 
kiegyenlítő tartályok
Alkalmazási javaslat: öntsük a kenőrendszerhez!

Content | Tartalom 100 ml

PU | CE 24 pc. | db/
csomag

Art.-No. | Cikkszám 43228

Consumption | Felhasználás
100 ml for 2 ltr. oil | 100 ml 2 l olajhoz

Reaction time | Reakcióidő 
Approx. 15 minutes |  kb. 15 perc 

Automatic Transmission Flush | Automataváltó tisztító

Reliably dissolves and removes contamination, oxidized oil 
residues and other deposits from the entire transmission oil 
system. Smooth and powerful gear changes will be the result. For 
all cars with automatic transmission.
Application fields: For professional use in auto transmissions.
Application: Add the product to the oil system before exchanging 
the transmission oil. Run the system for approx. 10-15 minutes un-
der frequent load change. Afterwards carry out the exchange of  the 
transmission oil according to the manufacturer’s instructions.

Járművek automata váltóinak tisztítására alkalmas. 
Feloldja és lebegteti a szennyeződéseket és lerakódásokat. 
Eltávolítja az oxidált olajmaradványokat az egész váltóolaj-
körforgásból. A termék az egész olajrendszert tisztítja. 
Hatása: lágy, de erőteljes váltás.
Alkalmazási javaslat: A váltóolaj cseréje előtt a terméket a 
váltóolajhoz kell adni. (Figyelem: Ügyeljünk az olajszintre! Üzemi 
hőmérsékleten legyen a motor!) A járművet ezután kb. 10 percet 
üzemszerűen használjuk minden fokozatban. Majd el kell végezni 
a váltóolaj cseréjét a gyártó által előírt módon.

Content | Tartalom 250 ml

PU | CE 24 pc. | db/
csomag

Art.-No. | Cikkszám 43235

Consumption | Felhasználás
100 ml for 1 ltr. oil | 100 ml 1 liter olajhoz

Reaction time | Reakcióidő 
approx. 10-15 minutes | kb. 10-15 perc 

Gear Box | Váltórendszer

Szenvedéllyel a tökéletességért.
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Automatic Transmission Conditioner | Automataváltó védő

For the preservation of seals and o-rings. Reduces formation 
of  foam and oxidation. Automatic Transmission Conditioner extends 
durability and delays new residues of  resin and similar contamina-
tion. For all cars with automatic transmission.
Application fields: For all cars with automatic transmission.
Application: Add to the gear oil system.

Ez a nagyhatásfokú hatóanyag koncentrátum jelentősen csökkenti a 
súrlódást, habképződést és oxidációt, megakadályozza az újabb 
lerakódások kialakulását, megkönnyíti a sebességváltást és 
tömítést, valamint meghosszabbítja a tömítő gyűrűk és az összes 
alkatrész élettartamát.
Alkalmazási javaslat: a terméket öntsük a váltóolajhoz. 
Csökkentsük a váltóolaj mennyiségét annyival, amennyi váltó védőt 
használunk.

Content | Tartalom 250 ml

PU | CE 24 pc. | db/
csomag

Art.-No. | Cikkszám 43236

Consumption | Felhasználás
150 ml for 1 ltr. oil |150 ml 1 liter olajhoz

Reaction time | Reakcióidő 
Works during operation | üzem közben fejti ki hatását      

Easy Gear | Váltóolaj javító

The highly effective anti-friction barrier protects all the internal sur-
faces of  engines and equipment. Remarkably reduces wear and 
tear and guarantees optimized lubrication throughout the 
temperature range. Keeps seals, shaft seals and orings soft and 
supple. Ensures smooth gear changes and quieter operation. Helps 
to prevent oxidation of  the transmission oil. 
Application fields: Suitable for all manual gearboxes and diffe-
rentials. Do not use for automatic transmissions and wet clutches.
Application: Add to the transmission oil system.

Nagyhatásfokú kenő- és védőfilmréteg védi a váltó összes belső 
felületét. Nagy mértékben csökkenti a súrlódást és a kopást, 
és minden hőmérsékleten maximális kenést garantál. A 
szimeringeket, o-gyűrűket, tömítéseket is ápolja, ill. elasztikusan 
tartja. Megkönnyíti a váltást, és zajcsökkentő hatása van. A váltóolaj 
oxidációját hátráltatja.
Felhasználási terület: Váltókhoz, differenciálokhoz. Nem 
használható automata váltókhoz és olajkuplungokhoz.
Alkalmazási javaslat: a váltóolajhoz hozzáadni.

Content | Tartalom 50 ml

PU | CE 24 pc. | db/
csomag

Art.-No. | Cikkszám 43238

Consumption | Felhasználás
50 ml for 3 ltr. oil | 50 ml 3 liter olajhoz

Reaction time | Reakcióidő 
Works during operation | üzem közben fejti ki hatását     

Gear Oil Stop Leak | Váltóolaj szivárgás tömítő

Reliably stops oil leakage of defect gears and protects against 
lack of  lubrication and defects caused by oil leakage. Keeps seals, 
shaft seals and o-rings soft and supple. Helps to prevent oxidation 
of  the gear oil.
Application fields: Suitable for all manual gearboxes and diffe-
rentials. Do not use for automatic transmissions and wet clutches.
Application: Add to the gear oil system.

Hatásosan megállítja a váltóolaj szivárgását. Védi a váltót a 
hiányos kenés ellen, ill. az olajveszteség okozta károsodástól. 
Jelentősen csökkenti a kopást, és garantálja az optimális kenést. A 
szimeringeket, gyűrűket, tömítéseket is ápolja. A váltóolaj oxidációját 
hátráltatja.
Felhasználási terület: váltókhoz, differenciálokhoz. Nem 
használható automata váltókhoz és olajkuplungokhoz.
Alkalmazási javaslat: a váltóolajhoz hozzáadni

Content | Tartalom 50 ml

PU | CE 24 pc. | db/
csomag

Art.-No. | Cikkszám 43237

Consumption | Felhasználás
50 ml for 3 ltr. oil | 50 ml 3 liter olajhoz

Reaction time | Reakcióidő 
Works during operation | üzem közben fejti ki hatását     

Gear Box | Váltórendszer



11

Air Condition | Klímarendszer

Klima Fresh – Fluid Vaporiser | Klíma fresh 

Cleans the air conditioning system, removes unpleasant odors 
(smoker cars). Optimizes the power of  the air condition and takes 
care of  fresh clean air in the entire interior of  the car.
Application fields: Especially developed for the easy, quick relia-
ble cleaning of  A/C Systems in vehicles, commercial vehicles and 
busses. 
Application: Place it in the footwell of  the front passenger area 
and press the self  timer of  the can.

Frissíti klímaberendezését, megszünteti a kellemetlen szagokat, 
friss és kellemes illat + tiszta és egészséges levegő autójában!
Felhasználási terület:
Gépjárművek klímaberendezéseinél.
Alkalmazási javaslat: Az üres gépjárműben állítsa a KLÍMA FRESH 
az első utastér lábrészébe. Ezután nyomja meg a KLÍMA FRESH-t flakon 
tetejét. Az autó minden ablaka és ajtaja legyen csukva. 5 perc után 
alaposan szellőztesse át autóját!

Content | Tartalom 100 ml

PU | CE 12 pc. | db/
csomag

Art.-No. | Cikkszám 43904

Consumption | Felhasználás
100 ml for 1 application| 100 ml egy használatra

Reaction time | Reakcióidő 
Approx. 1 minute | kb. 1 perc
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Brake Anti Seize | Fék karbantartó spray

Extremely high temperature and pressure resistant lubricant. Las-
ting protection against rust and corrosion. Helps to prevent 
and eliminate brake squeal. Ensures safe brake operation. Protects 
against salt, water, acids and alkalis.
Application: Clean components thoroughly, then spray the compo-
nents evenly with Brake Anti Seize prior to reassembly.

Nagy hatásfokú és tapadóképességű kenő-, illetve védőanyag magas 
hő és nyomásállósággal. Alkalmazható az egész fékrendszernél, 
garantálja a hosszútávú védelmet a rozsda és korrózió 
ellen. Megszünteti a zavaró fékhangokat, a fékműködés 
zavarmentességét elősegíti. Védelmet nyújt a felverődő víz és só, 
savak és lúgok ellen.
Alkalmazási javaslat: a kezelendő felületet alaposan megtisztítjuk, 
majd egyenletesen befújjuk. 

Content | Tartalom 500 ml

PU | CE 24 pc. | db/
csomag

Art.-No. | Cikkszám 43205

Consumption | Felhasználás
For 5-10 applications | 5-10 használatra elegendő

Reaction time | Reakcióidő 
approx. 30-60 seconds | kb. 30-60 mp.     

Brake Cleaner | Féktisztító spray

Effective and material-protective cleaning of brakes, carbure-
tors, clutches and transmission parts. The cleaner improves adhesi-
on factor at brakes and clutches.
Application: Spray onto the parts you like to clean and let it drip 
off. Finish strong dirt with a brush or towel.

A termék a műhely- és szervizkarbantartó munkák kiváló 
segédanyaga. Eltávolítja az olajos, zsíros maradványokat és 
szennyeződéseket. Az egészségkárosító fék- és kuplungport 
megköti. Tisztítja a csatlakozásokat. Abszolút tiszta és jó dörzsértékű 
felületet eredményez. Gyors tisztítás, másodpercek alatt száraz 
felület.
Alkalmazási javaslat: Használat előtt jól rázza fel. A tisztítandó 
felületet alaposan fújja be, és hagyja hatni a terméket. Erős 
szennyeződés esetén használjon kefét vagy kendőt, illetve ismételje 
meg a folyamatot.

Content | Tartalom 500 ml

PU | CE 12 pc. | db/
csomag

Art.-No. | Cikkszám 43206

Consumption | Felhasználás
Depended on contamination | a szennyeződés függvényé-
ben

Reaction time | Reakcióidő 
approx. 60 seconds | kb. 1 perc

Throttle Body Cleaner | Torlótárcsa tisztító spray

Gently removes sticking residues like oil, resin, grease and 
dirt. The product evaporates within seconds without leaving resi-
dues. Ensures proper function of  the throttle body, perfect power 
transmission and a stable engine idle.
Application: Spray equally onto the parts to be cleaned.

Eltávolítja a ragacsos, gyantás és olajos szennyeződéseket, 
lerakodásokat. A termék másodpercek alatt elpárolog a felületről 
anélkül, hogy szennyeződés maradna vissza. Biztosítja a zavartalan 
működést, csökkenti az üzemanyag-fogyasztást.
Alkalmazási javaslat: Használat előtt jól rázza fel. A tisztítandó 
felületet alaposan fújja be, és hagyja hatni a terméket. Erős 
szennyeződés esetén a folyamatot ismételje meg.

Content | Tartalom 500 ml

PU | CE 12 pc. | db/
csomag

Art.-No. | Cikkszám 43204

Consumption | Felhasználás
Depended on contamination | a szennyeződés függvényé-
ben

Reaction time | Reakcióidő 
approx. 30-60 seconds | kb. 30-60 mp.      

Aerosols | Aeroszolok
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Aerosols | Aeroszolok

Special Maintenance | Speciál karbantartó

Grease, oil and solvent free with best sliding, lubricating and protec-
ting properties in all temperature ranges. Protects from corrosi-
on, is water resistant and highly adhesive. Eliminates and 
prevents creeping current and voltage loss. Coats and protects exte-
rior plastic parts.
Application: Clean the parts to be treated and then spray evenly 
onto the area to be treated.

Zsír olaj- és oldószermentes hatóanyagkombináció, mely minden 
hőmérsékleten biztosítja a kenő-és védőhatásokat. Véd a korrózió 
ellen, víztaszító és kiváló tapadást biztosít, eltünteti és 
megakadályozza a kúszóáram/kóbor áramot és feszültségvesztést, 
impregnál és védi a műanyagrészeket.
Alkalmazási javaslat: a kezelendő felületet tisztítsuk meg és 
fújjuk be egyenletesen.

Content | Tartalom 500 ml

PU | CE 24 pc. | db/
csomag

Art.-No. | Cikkszám 43203

Consumption | Felhasználás
For 5-10 applications | 5-10 alkalmazásra elég

Reaction time | Reakcióidő 
Works permanently | tartósan hat

Electronic Spray| Elektronic Spray

For maintenance and care of  electronic devices and even fine me-
chanical components. Ensures safe function of  electronic connec-
tions. Displaces moisture, cleans contact points, removes soiling and 
dissolves incrustations. Works with preserving effect, pre-
vents leakage current and reduces voltage drop. Is gentle to 
paintwork, plastic and rubber.
Application: Spray evenly onto the parts to be treated.

A termék a nedvességet, párát taszítja és ezáltal megakadályozza, 
hogy kábel-csatlakozásokat vagy más elektromos alkatrészeket 
nedvesség érje. Egy vékony, de tartós kenőfilm képződik a felületen, 
így korrózióvédelmet is nyújt. Tisztítja az érintkezéseket, 
konzerváló hatású, megakadályozza a kúszóáram 
keletkezését és a feszültségveszteséget. Elektromos 
csatlakozások, kontaktusok működőképességét helyreállítja. Nem 
támadja meg a műanyag-, gumi- lakkfelületeket.
Alkalmazási javaslat: a kezelendő felületet fújja be és hagyja 
hatni 30-60 másodpercig. Használat előtt jól rázza fel!

Content | Tartalom 400 ml

PU | CE 12 pc. | db/
csomag

Art.-No. | Cikkszám 43198

Consumption | Felhasználás
For 5-10 applications | 5-10 alkalmazásra elég

Reaction time | Reakcióidő 
approx. 60 seconds | kb. 1 perc      

Copper Spray Laquer | Vörösréz lakk

Copper Spray Laquer is weatherproof and fast-drying. Forms a 
permanent water resistant acrylic protective film which also covers 
and protects damaged spots. Perfectly suitable to repair dama-
ged surfaces, protective sealing of  pipelines, metal constructions 
and vehicle underbodies.
Application: Clean the areas to be treated, then spray evenly onto 
the parts to be treated.

A termék időjárásálló és gyorsan szárad. Tartós, vízálló akril-
védőfilmet képez a felületen és a már károsodott felületek is 
levédhetők. Olyan felületek kezelésére javasolt, melyek erős külső 
időjárási hatásoknak vannak kitéve. Védőbevonatként, cső ill. 
fémrendszerek kezelésére és jármű alváz sérült felületeinek 
javítására is alkalmas.
Alkalmazási javaslat: Használat előtt jól rázza fel! A kezelendő 
felületet drótkefével dörzsölje át, zsírtalanítsa és tisztítsa meg! A 
legjobb hatás eléréséhez 16 és 32 °C fok között használja, 25-30 cm 
távolságból rövid szórásokkal.

Content | Tartalom 400 ml

PU | CE 12 pc. | db/
csomag

Art.-No. | Cikkszám 43199

Consumption | Felhasználás
For 5-10 applications | 5-10 alkalmazásra elég

Reaction time | Reakcióidő 
Works permanently | tartósan hat
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