Javítási segédanyagok / szervizes termékek

A klímaberendezés rendszeres tisztítása megszünteti
a baktériumokat és csírákat, és tiszta légkört biztosít
a járműben.

Az Ajtózár-ápoló télen is biztosítja a
finommechanikai alkatrészek működését.

A szilikon kenőanyag szavatolja a
mozgathatóságot a fém és műanyag
vezetősínekben.

A Gumiabroncs-javító spray
gumidefekt után helyreállítja a
közlekedésre még alkalmas gumiabroncsot, és lehetővé teszi, hogy
eljussunk a következő műhelyig.

A Kipufogójavító paszta minden csatlakozási
helyen letömíti a minimális szivárgásokat.
A Karbantartó spray gondoskodik a
mozgó részek tartós kenéséről az
ajtóhatároló pántoknál, záraknál és
zsanéroknál.
Javítási segédanyagok / szervizes termékek
A Fékcsikorgás-gátló paszta
meggátolja a fékcsikorgást és
véd a korrózió ellen.

A Gyorstisztító gyors és tiszta
fékjavítást tesz lehetővé.

Rozsdaoldó/multispray

68

Kipufogójavítás

71

Klímatisztítás

71

Tisztítószerek/olajmegkötők

73

Tartozékok

74

Kézápolás

75

67

Javítási segédanyagok / szervizes termékek

Rozsdaoldó/multispray


Alkalmazási terület

Kerámia rozsdaoldó és fagyasztóspray

High-tech rozsdaoldó speciális, újszerű tulajdonságokkal. A rendkívül jó
kúszóképesség és a kerámiaszemcsék kenőhatása gyorsan fellazítja az
összerohadt alkatrészeket. Ezt segíti és gyorsítja a fagyasztó hatás is, ami
kiegészítőleg zsugorítja a meglazítandó fémalkatrészeket.

XXL rozsdaoldó

Extra gyors hatású rozsdaoldó. Rövid idő alatt fellazítja a megszorult csavarokat és anyákat. A legszűkebb illesztésekbe is behatol. A rozsda alá kúszik és feloldja.

Gyors rozsdaoldó

Extra gyors hatású rozsdaoldó. A legrövidebb idő alatt fellazítja a megszorult csavarokat és anyákat. A legszűkebb illesztésekbe is behatol. A rozsda alá kúszik és feloldja.

MoS2 Rozsdaoldó

Kitűnő súrlódáscsökkentő szer minden mozgó alkatrészhez. A legszűkebb
illesztésekbe is behatol. A rozsda alá kúszik és feloldja. MoS₂-rozsdaoldó,
ami megakadályozza a csikorgó zajokat és tartósan gondoskodik a mozgó
alkatrészek könnyű járásáról. Megakadályozza a korróziót és oxidációt. Gyorsan behatol, festékekkel, műanyagokkal és fémekkel szemben semleges.
Vízkiszorító hatású, és a MoS2 szilárd kenőanyagnak köszönhetően kis súrlódási együtthatójú.

Multi-Spray Plus 7

Multifunkciós spray autós, háztartási, barkács és kerti felhasználásra. 7
kedvező tulajdonsággal: 1. Kiszorítja a nedvességet, elindítja a nedves motorokat. 2. Védi a villamos részeket, megszünteti a kúszóáramokat és rövidzárlatokat. 3. Fellazítja a berohadt csavarokat. 4. Gondoskodik a mozgó alkatrészek könnyű járásáról. 5. Véd a korróziótól és oxidációtól. 6. Ápolja a
gumi alkatrészeket, megakadályozza a ráfagyást. 7. Megszünteti a nyikorgó
zajokat, semleges a műanyagokkal, festékekkel, fémekkel és fával szemben.

LM 40 multifunkciós spray

Ken, tisztít, old, véd és ápol. Tartósan gondoskodik a mozgó részegységek
könnyű járásáról. Rendkívüli kúszóképességének köszönhetően az LM 40 a
legeldugottabb kenési helyeket is eléri. Rövid idő alatt megoldja a makacsul
összerozsdált és összeégett csavarokat. Alákúszik és eltávolítja a
szennyeződéseket és a makacs olaj- és zsírmaradványokat. Véd a rozsdától
és a korróziótól és ápolja a króm részeket.

Ápoló és súrlódáscsökkentő spray

Szilikonmentes ápoló és súrlódáscsökkentő spray műanyag és gumi alkatrészek kenéséhez, szereléséhez és karbantartásához. Optimális fényezés
szempontjából érzékeny területekre. Megszünteti és megakadályozza a nyikorgást és csikorgást, különösen a műanyag alkatrészek között. Kiszorítja
a vizet és nedvességet, nem gyantásodik és nem ragad össze. Áttetsző és
univerzálisan alkalmazható.

Tömítéseltávolító

A legrövidebb idő alatt, fáradság nélkül eltávolítja az odaragadt és ráégett
tömítéseket. Csak szórja fel. Gyorsan és problémamentesen eltávolítja a
ráégett, kikeményedett tömítéseket és ragasztóanyagokat a motorokról és
gépalkatrészekről. Függőleges felületeken is tapad.
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Tartalom
		

Csom.
egys.

Cikkszám

Összerozsdált és korrodált fémrészekhez, pl. csavarokhoz, csapokhoz és egyéb mozgó alkatrészekhez.

300 ml 
300 ml 

6
6

1641 1
2847 214

Összerozsdált és korrodált fémrészekhez, pl. csavarokhoz, csapokhoz és egyéb mozgó alkatrészekhez.

600 ml 
600 ml 

12
12

1611 1
2867 214

Összerozsdált és korrodált fémrészekhez, pl. csavarokhoz, csapokhoz és egyéb mozgó alkatrészekhez.

300 ml
300 ml
5l
50 l






12
12
1
1

1612
1825
3611
3612

Összerozsdált és korrodált fémrészekhez, pl. csavarokhoz, csapokhoz és egyéb mozgó alkatrészekhez.

300 ml
300 ml
300 ml
600 ml
600 ml
600 ml




XXL



12
12
12
12
12
12

1614 1
1817 3
2694 4
1613 1
2653 4
2993 214

Univerzálisan alkalmazható a
háztartásban, üzemekben és
műhelyekben. Csuklópántokhoz,
görgőkhöz, zárakhoz, csavarokhoz, kapcsolókhoz, fogantyúkhoz,
bowdenkábelekhez, autóantennákhoz stb. Ápolja és védi a
teljes elektromos berendezést.

300 ml
300 ml
500 ml
500 ml
5l







12 3304 1
12 1826 3
12 3305 359
12 20881 224
1 3309 1

Sokoldalú segítség a ház körül,
barkácscélokra, a műhelyben,
járművekhez és az iparban. Csuklópántokhoz, görgőkhöz, zárakhoz, csavarokhoz, kapcsolókhoz,
fogantyúkhoz, bowdenkábelekhez, autóantennákhoz stb.

50 ml
200 ml
200 ml
200 ml
400 ml
400 ml
5l









24
12
12
12
12
12
1

Műanyag és gumialkatrészeken
végzett mindenféle szerelési
munkához. Műanyag felületek
ápolására és karbantartására.
Vezetősínek, ablakmegvezetők,
biztonságiöv-görgők kenésére és
ajtótömítések ápolására. Megkönnyíti a műanyag alkatrészek
egymásra szerelését.

400 ml 

6 20665

Járműtechnikai területre, építőés mezőgazdasági gépekhez és
ipari területre.

300 ml 
300 ml 
300 ml 

6 3623 1
6 2337 2
6 20882 224

8D

– GB

214 GB

– DK – FIN – N – S

224 JP

359 D
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1
3
8
8

3394 8
3390 1
2815 214
8946 3
3391 1
2816 214
3395 

1



Alkalmazási terület

K Fluoreszkáló szivárgáskereső

Vízben oldható szivárgáskereső folyadék a szélzajok és a víz bejutásának
gyors és pontos indikátorlámpás (UV rúdlámpás) behatárolására. Így
elkerülhetők az utómunkák, ill. a javítási reklamációk. 1:10 – 1:500 keverési
arány.

Cink-alu spray

Rendkívül jó korrózióvédelem a magas cink- és alumíniumtartalomnak
köszönhetően. Alkalmazható időjárásálló, egyedüli korrózióvédelemként.
Gyorsan száradó. Felhasználás hőmérséklet-tartomány +250 °C-ig. Minden
vas- és nemvas fémhez. Nagyon jó elektromos vezetőképesség. Átfesthető.

Tapadó-kenő spray

Ez a hőálló, stabil tapadású, nagy teljesítmény kenőanyag egy sor kiváló tulajdonsággal rendelkezik. Az oldószer elpárolgását követően egy rendkívül
jó tapadású, puha kenőanyaghártya marad vissza. Jó korrózióvédelem, ellenáll a hideg és meleg víznek. Legnagyobb teljesítményét csak keverés nélküli nyújtja. Hosszan tartó hatású. Jó kúszási tulajdonságú.

Fagyasztóspray

Univerzálisan alkalmazható javítási célokra és hibakeresésre minden szakterületen. Használatával a legszűkebb illesztésekbe is beszerelhetők az alkatrészek. Az elektromos kapcsolások termikus túlterhelésből eredő hibái
is fáradság nélkül megtalálhatók vele.

Ékszíjspray

Megszünteti az ékszíj csúszását és csikorgását. Hajlékonnyá teszi és meghosszabbítja az élettartamát. Védi a szíjat és a tárcsát a kopástól. Fokozza a
húzóerő hatásfokát. Ápol és véd.

Lánckenő spray

A szórható kiszerelés és a kitűnő kúszási tulajdonságok eredményeképp a
lánckenő spray a legeldugottabb kenési helyre is eljut. Az oldószer elillanását követően egy rendkívül jó tapadású, puha kenőanyaghártya marad
vissza, aminek a stabil tapadásból származó előnye mindenekelőtt a nagy
terhelésnek kitett és gyorsan futó láncoknál mutatkozik meg. Ellenáll a hideg, meleg és fröccsenő víznek, alkalmas O-gyűrűs láncokhoz. Súrlódásés kopáscsökkentő hatású, megakadályozza a lánc megnyúlását a nagy
teljesítményű motorkerékpároknál.

Lánckenő olaj villástargoncákhoz

Kiváló minőségű, hőálló, jól tapadó és szintetikus kenőanyag-adalék. Válogatott, fehér, szilárd kenőanyagokkal. Minden láncfajtához alkalmas.

Szivárgáskereső spray

Szivárgáskereső folyadék a gáz és a sűrített levegő tömítetlen helyeinek
megkereséséhez. A szivárgáskereső spray-vel megtalálhatja a tömítetlen
helyeket a tartályokon, csővezetékeken, tömlőkön, menetes kötéseken, hegesztési varratokon, karimás kötéseken és szerelvényeken. Vízben oldható,
biológiailag lebontható vizsgálófolyadék, környezetbarát hajtógázzal palackozva. A jó habképződés takarékos és megbízható felhasználást szavatol.

Tartalom
		

Csom.
egys.

Cikkszám

A víz bejutásának behatárolására
az üveg vagy tolótetőkön végzett
javítások után, baleseti javításoknál, valamint a szélzajok gyors
és pontos behatárolására.

50 ml 

12

3339

1

Mindenfajta sérült horganyzás javítására (tüzi, lángszórásos és
galvanikus horganyzáshoz).

400 ml 

6

1640



Az alkatrészek megelőző és
időszakos kenésére
járműtechnikai területen, pl. zsanérokhoz, csuklókhoz, rudazatokhoz, átfordítókarokhoz, ajtóhatárolókhoz stb.

400 ml
400 ml
400 ml
400 ml






6
12
12
12

4084 12
2518 1
2664 4
2842 214

Golyóscsapágyak, tengelyek és
perselyek illesztett beigazítására.
Elektromos alkatrészek, mint pl.
hőmérséklet-érzékelők, áramköri
lapok stb. ellenőrzésére

400 ml 
400 ml 

6
6

8916 14
2826 214

Mindenfajta (bőr, gumi, balata
stb.) ékszíjhoz. Laposszíjhoz nem
alkalmas.

400 ml 
400 ml 
400 ml 

6
12
6

4085 1
1841 3
2834 214

Erőátviteli láncok első és
karbantartó kenésére. Különösen
alkalmas poros, szennyezett és
korrozív légkör esetén. Rendkívül
jó tapadóképességének
köszönhetően kiválóan alkalmas
nagy terhelésű, gyorsan futó láncokhoz.

200 ml
200 ml
400 ml
400 ml






12
12
12
12

3581 1
2804 214
3579 1
1813 3

Erőátviteli láncok első és
karbantartó kenésére. Különösen
alkalmas poros, szennyezett és
korrozív légkör esetén. Rendkívül
jó tapadóképességének
köszönhetően ideális nagy terhelésnek kitett láncokhoz.

400 ml 

Gépjárműszervizekben (tgk, busz,
szgk, kishaszonjármű) a
sűrítettlevegős fékek és a klímaberendezések javítási munkáihoz.
Gumiabroncsok, tömlők,
hegesztőkészülékek tömítetlenségeinek behatárolására. Az iparban a sűrítettlevegő- és gázvezetékek és berendezések
ellenőrzési és karbantartási
munkáihoz.

400 ml 
400 ml 
400 ml 

6 20946

6
12
12

1

3350 1
1809 3
2836 214
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Javítási segédanyagok / szervizes termékek

Rozsdaoldó/multispray


Alkalmazási terület

Szivárgáskereső

Szivárgáskereső folyadék a gáz és a sűrített levegő tömítetlen helyeinek
megkereséséhez. Megtalálhatja vele a tömítetlen helyeket a tartályokon,
csővezetékeken, tömlőkön, menetes kötéseken, hegesztési varratokon, karimás kötéseken és szerelvényeken. Vízben oldható és biológiailag lebontható vizsgálófolyadék. A jó habképződés takarékos és megbízható felhasználást szavatol.

Légtömegmérő-tisztító

A légtömegmérő érzékeny alkatrészeinek gyors és kíméletes tisztítására.
Ez a tisztítószer a gyors és maradványmentes elpárolgásával tűnik ki. Az
automata váltós járműveknél a szennyezett érzékelők is lehetnek a kapcsolási problémák okai. A légtömegmérő-tisztító alkalmazásával többnyire
elkerülhető az érzékelő költséges cseréje.

Motor-szivárgáskereső a szívószakaszhoz

A motor-szivárgáskereső rendkívül egyszerűen alkalmazható és másodpercek alatt behatárolja a szívószakasz tömítetlenségeit. Amint a motorfordulatszáma lecsökken, megtalálta a tömítetlen helyet. A motorszivárgáskereső öngyulladási hőmérséklete magas, így betarthatók a biztonsági előírások. Összeférhető a motorral és a katalizátorral.

Gumiabroncs-javító spray

Letömíti a lapos gumit és ismét felfújja. Minden belsős vagy belső nélküli
gumiabroncstípushoz. Nem használható szétszakadt belső esetén, ha a gumiabroncs lecsúszott a keréktárcsáról vagy ha a köpeny oldalt felrepedt.
Használatát követően a gumiabroncs problémamentesen javítható.

CO₂-hegesztő spray

Megakadályozza a hegesztési gyöngyök feltapadását a munkadarabra és a
hegesztőpisztolyra, anélkül, hogy kedvezőtlen hatással lenne a hegesztési
varratra. A CO₂-hegesztő spray összetétele megfelel a legújabb műszaki
színvonalnak. Meghosszabbítja a hegesztőfúvókák és a pisztoly belső alkatrészeinek élettartamát. Szilikon- és FCKW (fluor-szénhidrogén) mentes.

Szilikon spray

Szilikon alapú, ásványolaj- és zsírmentes leválasztó, súrlódáscsökkentő és
védő anyag. Műanyagokhoz, gumihoz, fémekhez és fához. Tisztán használható. A kezelendő alkatrészeket fújja vékonyan be és hagyja megszáradni.
Megszünteti a zavaró zajokat a műanyagoknál. Impregnál és szigetel. Kellemes szagú.

Start Fix

Biztos indítási segítség hideg, nedvesség, vizes gyújtógyertya és gyenge akkumulátor esetén. Különösen gyúlékony hatóanyagok kombinációja, kiválóan alkalmas minden benzin- és dízelmotorhoz. Megkönnyíti a belsőégésű
motorok indítását és rendkívüli hidegben is hat. Kíméli az akkumulátort és
gazdaságosan használható.

Ajtózár-ápoló

Kimondottan a beépített zárcilinderek és gyújtáskapcsolók kenésére és
ápolására fejlesztve. Ennek a tisztítóspraynek a használatával a mozgó alkatrészek tartósan könnyű járásúak maradnak és a befagyott ajtózárak
kiengednek.

Tartalom
		

1D

– GB – I – E – P

3D

– NL – F – GR – ARAB

4D

– PL – H – RO – TR

8D

– GB

22 D

–F–I

Cikkszám

Gépjárműszervizekben (tgk, busz,
szgk, kishaszonjármű) a
sűrítettlevegős fékek és a klímaberendezések javítási munkáihoz.
Gumiabroncsok, tömlők,
hegesztőkészülékek tömítetlenségeinek behatárolására. Az iparban a sűrítettlevegő- és gázvezetékek és berendezések
ellenőrzési és karbantartási
munkáihoz.

5 l 

1

4120

8

Eltávolítja a szennyeződéseket a
légtömegmérők fűtőszálairól vagy
fűtőlapjairól. Otto- és dízelmotorokban is alkalmazható!

200 ml 

6

4066

1

Otto-motorok szívószakasza (porlasztós és befecskendezős motorok).

200 ml 

6

3351



Defektjavító minden szokásos
szgk- és lakókocsi-gumimérethez.

500 ml 
500 ml 

6
6

3343 1
2897 214

Minden védőgázos acél-, alumínium- és nemesacél-hegesztési
munkához.

500 ml 

12

4086

Kiváló súrlódáscsökkentő szer
tolótető- és üléssínekhez, porlasztórudazathoz, ajtó- és ablakzsanérokhoz. Ápolja és védi a
műanyagokat és a gumit. Leválasztószer védőgázos hegesztéshez.
Megszünteti a műanyag burkolatok zajait.

300 ml
300 ml
300 ml
400 ml






12
12
12
12

3310 1
2899 214
2665 4
1835 3

Minden 2 és 4 ütemű benzin- és
dízelmotorhoz (szgk, tgk, busz,
motorkerékpár, csónak, építőgép,
traktor, fűnyíró, motoros fűrész
stb.)

200 ml 
200 ml 
200 ml 

Ajtózárak, ajtózsanérok és mechanikus oldalsó visszapillantó
tükrök kenésére, ápolására és jégmentesítésére.

50 ml 
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214 GB

– DK – FIN – N – S

372 D

– GB – E – P

1

12 1085 22
12 20768 372
12 2991 214

24

1528





Alkalmazási terület

Karbantartó spray fehér

Stabil tapadású, vízálló, fehér, nagy teljesítményű kenőanyag. Kiválóan alkalmas minden mozgó alkatrész kenésére. Rendkívül jól tapad, megbízható
korrózióvédelmet kínál, és öregedés- és nyírásálló. Hosszú ideig garantálja
a biztos kenést. Használják olyan helyeken is, ahol a hagyományos
kenőanyagok „tisztasági” okokból nem alkalmazhatóak. Kitűnő
jellemzőkkel bír alacsony és magas hőmérsékleten.

Horganyspray

Első osztályú alapozó, 99% tiszta horgany. A fényezési munkák
előkészítésére. Rendkívül ellenálló, valamint rugalmas és elektrokémiai
folyamatok által védi a fémrészeket. Aktív korrózióvédelem, hőálló kb. 500
°C-ig. Rendkívül magas cinktartalom, matt megjelenés.

Tartalom
		

Csom.
egys.

Cikkszám

Mozgó alkatrészek kenésére,
mint: tengelyek, csuklópántok,
csuklók, csapok, bowdenkábelek,
vezetősínek, láncok, rugók, záróelemek stb.

250 ml
250 ml
250 ml
250 ml






12
12
12
12

3075 1
1839 3
2872 214
2712 4

Védi a vas és acél felületeket a
rozsdától és a korróziótól, különösen a hegesztési varratoknál. A
sérült horganyzott felületek javítására. A teljes kipufogórendszer
védelmére.

400 ml 
400 ml 
400 ml 

6
12
12

1540 1
1830 3
2875 214

A kipufogórendszer, csővégek,
csavar- és dugaszolható kötések
és tűzkarikák gáztömör szereléséhez.

150 g 
150 g 

6
6

3342 1
2835 214

Kis kipufogójavításokhoz. Nagyobb javításokhoz a LIQUI MOLY
kipufogóbandázst használja.

200 g 
200 g 

6
6

3340 1
2898 214

Kipufogórendszerek lyukainak és
repedéseinek megszüntetésére
és letömítésére.

1 m 

6

3344

1

Klímaberendezések tisztítására
járműtechnikai és ipari területen.

1 db 

1

9802



250 ml 
250 ml 

6
6

4087
2870

1

Kipufogójavítás
Kipufogószerelő paszta

A kipufogó-alkatrészek tartós letömítésére. Hőálló. Egyszerűen és gyorsan
használható. Kipufogórendszerek professzionális szereléséhez. A felszerelt
cső nem rohad össze és könnyen leszerelhető. Felhasználás hőmérséklettartománya: kb. +700 °C-ig.

Kipufogójavító paszta

A kipufogórendszer egyszerű, költségkímélő és gyors javítására kifejlesztve. A kipufogójavító paszta azbeszt- és oldószermentes, nem ártalmas a
környezetre, hőálló, és gázzáró módon letömíti a kipufogórendszer kisebb
lyukait és repedéseit. Felhasználás hőmérséklet-tartománya: kb. +700 °Cig.

Kipufogóbandázs

A kipufogórendszer költségkímélő és gyors javítására kifejlesztve. A kipufogóbandázs azbesztmentes, nem ártalmas a környezetre, hőálló, és gázzáró
módon letömíti a kipufogórendszer kisebb lyukait és repedéseit.

Klímatisztítás
Klímatisztító készlet

Teljes készlet a klímaberendezések tisztításának professzionális végrehajtásához és értékesítéséhez. Tartalma: 5 l klímaberendezés-tisztító (4092),
tisztítópisztoly (4090) nyomástartó edénnyel, matrica, prospektusok a végfelhasználó részére és visszapillantóra akasztható címkék.

Klímaberendezés-tisztító (spray)

Speciális tisztítószer, ami egyszerűen és hatásosan megszabadítja a klímaberendezéseket a gombáktól és baktériumoktól. A tisztítás után kellemes
friss illatot hagy hátra. A járműgyártók által a klímaberendezések tisztítására vonatkozóan megadott szervizajánlásokat tartsa be. A biocid termékeket óvatosan használja. Használat előtt mindig olvassa el a címkét
és a termékismertetőt.

Személygépkocsik,
haszonjárművek, buszok és
háztartások klímaberendezéseinek tisztítására és
fertőtlenítésére.

2


1D

– GB – I – E – P

2D

– DK – FIN – N – S

3D

– NL – F – GR – ARAB

4D

– PL – H – RO – TR

214 GB

– DK – FIN – N – S

71

Javítási segédanyagok / szervizes termékek

Rozsdaoldó/multispray

Javítási segédanyagok / szervizes termékek

Klímatisztítás


Alkalmazási terület

Klímaberendezés-tisztító

Speciális tisztítószer, ami szétszerelés nélkül, egyszerűen és hatásosan
megszabadítja a klímaberendezéseket a gombáktól és baktériumoktól. A
tisztítás után kellemes friss illatot hagy hátra. A járműgyártók által a klímaberendezések tisztítására vonatkozóan megadott szervizajánlásokat tartsa
be. A biocid termékeket óvatosan használja. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékismertetőt.

Klímaberendezés-tisztító pisztoly

Szórópisztoly gömb szórófejjel ellátott flexibilis véggel. A kb. 1,2 literes tartály a tömlőn található gyorscsatlakozóval kapcsolható a pisztolyhoz, a tisztításkor optimális kezelhetőséget lehetővé téve.

Szórófej klímatisztító pisztolyhoz

Hosszú, flexibilis szórófej, mivel egyszerűen hozzáfér az elpárologtatóhoz.
360°-os fúvóka a tisztítófolyadék jó eloszlatására.

Klima-Fresh

A legrövidebb időn (kb. 10 percen) belül megszünteti a kellemetlen szagokat, amiket a klímaberendezésben, légcsatornákban vagy a gépkocsi utasterében található baktériumok és gombák okoznak. Egyszerűen, a
pollenszűrő, ill. porszűrő leszerelése nélkül használható. Kellemes friss
illatot hagy hátra.

ULTRASONIC klímatisztító

Gyorsan és egyszerűen (kb. 20 perc alatt) megszabadítja a személygépkocsi, haszonjármű, busz klímaberendezését, valamint a teljes
szellőzőrendszert a mikrobáktól, gombáktól és baktériumoktól, amik pl. a
légionárius betegséget okozzák. Megszünteti a gépkocsi utasterében
észlelhető kellemetlen szagokat, és citrusillattal gondoskodik a friss és
tiszta levegőről. Ajánlott a szervizelés keretében évenként elvégeztetni a
tisztítást. A fertőtlenítőszert biztonságosan alkalmazza. Használat előtt
mindig olvassa el a jelölést és a termékismertetőt. A biocid termékeket
óvatosan használja. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a
termékismertetőt.

Klima-Fresh Plus

A legrövidebb időn (kb. 10 percen) belül megszünteti a kellemetlen szagokat, amiket a klímaberendezésben, légcsatornákban vagy a gépkocsi utasterében található szennyezett tárgyak okoznak. Egyszerűen, a pollenszűrő,
ill. porszűrő leszerelése nélkül használható. Kellemes friss illatot hagy hátra.

2K klímatisztító

2 komponensű tisztítófolyadék, amit aktiválás céljából közvetlenül a felhasználás előtt kell összekeverni. A keverék személygépkocsik,
haszonjárművek, buszok, valamint házak klímaberendezéseinek egyszerű
és nagy szétszerelés nélküli tisztítására és szagtalanítására szolgál. A tisztítás után kellemes friss illatot hagy hátra.

46-os R-1234 YF PAG olaj klímaberendezéshez

Polialkilén-glikol (PAG) alapú, teljesen szintetikus olaj. A
hűtőkompresszorok és hűtőkörök kenésére, letömítésére és hűtésére személygépkocsik és haszonjárművek klímaberendezéseiben. Ez az összetétel
jól elegyedik az R1234yf és R134a típusú hűtőközeggel. Higroszkópos és felveszi a nedvességet a környezeti levegőből. Amiatt nitrogén alatt kell betölteni. Eleget tesz az irányadó hűtőkompresszor- és hűtőberendezés-gyártók
követelményeinek. A fluoreszkáló festék lehetővé teszi a szivárgások UVlámpával végzett gyors behatárolását.

Tartalom
		

Személygépkocsik,
haszonjárművek, buszok és
háztartások klímaberendezéseinek tisztítására és
fertőtlenítésére.

1 l 
5 l 

Csom.
egys.

Cikkszám

6
1

Klímaberendezések tisztítására
járműtechnikai és ipari területen.

1 db 
1 db 

1 4090 407
1 29033 224

Klímaberendezések tisztítására
járműtechnikai és ipari területen.

1 db 

1

A gépjárművek klímaberendezéseinek és utasterének tisztítására.

150 ml 
150 ml 

Klímaberendezések, valamint
szellőzőrendszerek tisztítására
és fertőtlenítésére személygépkocsikban, haszonjárművekben
és buszokon. Megszünteti a kellemetlen szagokat a gépkocsi utasterében.

100 ml 

6

Gépjárművek klímaberendezéseinek és utasterének tisztítására és
a makacs szagok megszüntetésére.

150 ml 
150 ml 
150 ml 

12
12
12

Személygépkocsik,
haszonjárművek, buszok, valamint házak klímaberendezéseinek
tisztítására. Feloldja az elpárologtató felületén a
szennyeződésekből létrejövő hártyát, és megszünteti a kellemetlen
szagokat.

1 db 
5 l 

R1234yf és R134a hűtőközeggel
feltöltött klímaberendezésekhez.
A forgó és csúszó alkatrészek kenésére, letömítésére és hűtésére
a hűtőközeg körében. A jármű- ill.
kompresszorgyártó előírásait be
kell tartani.

250 ml 

1 D – GB – I – E – P 3 D – NL – F – GR – ARAB 50 D – RUS – UA – PL
TR 224 JP 371 D – GB – CN 407 D – GB – F – DK – S – NL – I – E – P

113 D

– GB – F – I – E – P

214 GB

– DK – FIN – N – S

218 D

4099



12 4065 1
12 20764 371

4079



2369 214
2389 3
7629 50

1 9001 218
1 20915 224

6 20735

A specifikációkat és a gyártói jóváhagyásokat lásd az olajválasztási segédleten vagy a műszaki adatlapon.
A járműgyártó, illetve aggregátgyártó előírásait be kell tartani!
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4092 113

– GB – F – E – P – ARAB – RUS –

1



Alkalmazási terület

100-as R-1234 YF PAG olaj klímaberendezéshez

Polialkilén-glikol (PAG) alapú, teljesen szintetikus olaj. A
hűtőkompresszorok és hűtőkörök kenésére, letömítésére és hűtésére személygépkocsik és haszonjárművek klímaberendezéseiben. Ez az összetétel
jól elegyedik az R1234yf és R134a típusú hűtőközeggel. Higroszkópos és felveszi a nedvességet a környezeti levegőből. Amiatt nitrogén alatt kell betölteni. Eleget tesz az irányadó hűtőkompresszor- és hűtőberendezés-gyártók
követelményeinek. A fluoreszkáló festék lehetővé teszi a szivárgások UVlámpával végzett gyors behatárolását.

46-os PAG olaj klímaberendezéshez

Fluoreszkáló, polialkilén-glikol alapú, teljesen szintetikus olaj klímaberendezéshez, jól összeférhető és keverhető az R134a hűtőközeggel. Nem alkalmas R1234yf hűtőközeggel feltöltött körökhöz, és nem használható elektromos hajtású kompresszorral szerelt hibrid és elektromos járművekben.
Eleget tesz az irányadó hűtőkompresszor-gyártók követelményeinek. A DIN
51519 szerinti 46-os ISO VG osztálynak felel meg.

100-as PAG olaj klímaberendezéshez

Fluoreszkáló, polialkilén-glikol alapú, teljesen szintetikus olaj klímaberendezéshez, jól összeférhető és keverhető az R134a hűtőközeggel. Nem alkalmas R1234yf hűtőközeggel feltöltött körökhöz, és nem használható elektromos hajtású kompresszorral szerelt hibrid és elektromos járművekben.
Eleget tesz az irányadó hűtőkompresszor-gyártók követelményeinek. A DIN
51519 szerinti 100-as ISO VG osztálynak felel meg.

150-es PAG olaj klímaberendezéshez

Fluoreszkáló, polialkilén-glikol alapú, teljesen szintetikus olaj klímaberendezéshez, jól összeférhető és keverhető az R134a hűtőközeggel. Nem alkalmas R1234yf hűtőközeggel feltöltött körökhöz, és nem használható elektromos hajtású kompresszorral szerelt hibrid és elektromos járművekben.
Eleget tesz az irányadó hűtőkompresszor-gyártók követelményeinek. A DIN
51519 szerinti 150-es ISO VG osztálynak felel meg.

Tartalom
		

Csom.
egys.

Cikkszám

R1234yf és R134a hűtőközeggel
feltöltött klímaberendezésekhez.
A forgó és csúszó alkatrészek kenésére, letömítésére és hűtésére
a hűtőközeg körében. A jármű- ill.
kompresszorgyártó előírásait be
kell tartani.

250 ml 

6 20736

1

R134a hűtőközeggel feltöltött
klímaberendezésekhez. A forgó
és csúszó alkatrészek kenésére,
letömítésére és hűtésére a
hűtőközeg körében. A jármű- ill.
kompresszorgyártó előírásait be
kell tartani!

250 ml 

6

4083

1

R134a hűtőközeggel feltöltött
klímaberendezésekhez. A forgó
és csúszó alkatrészek kenésére,
letömítésére és hűtésére a
hűtőközeg körében. A jármű- ill.
kompresszorgyártó előírásait be
kell tartani!

250 ml 

6

4089

1

R134a hűtőközeggel feltöltött
klímaberendezésekhez. A forgó
és csúszó alkatrészek kenésére,
letömítésére és hűtésére a
hűtőközeg körében. A jármű- ill.
kompresszorgyártó előírásait be
kell tartani!

250 ml 

6

4082

1

Olajjal szennyezett
műhelypadlóra. Minden szívóképes és nem szívóképes felületre,
mint az esztrich, klinker, aszfalt,
beton és kerámia.

400 ml 

6

3315

1

25 l 

1

7250

1

Tisztítószerek/olajmegkötők
Olajfolteltávolító

Gyorsan és gazdaságosan eltávolítja a környezetet terhelő olajfoltokat minden szívóképes és nem szívóképes felületről.

Olajmegkötő

100% poliuretán-keményhab (PUR) alapú, nagy teljesítményű olajmegkötő
granulátum. A vizet nem veszi fel. Bejegyzett olajmegkötő anyag. R osztályzattal megfelel az I-es, II-es, III / SF típus követelményeinek.

Gyorstisztító

Könnyebbé, tisztábbá és biztonságosabbá teszi a szerelési munkákat. Gyorsan és maradéktalanul eltávolítja az olajat, zsírt és szennyeződéseket. A
kezelt részek abszolút mentesek a maradványoktól és teljes mértékben
zsírtalanítottak. Időt és pénzt takarít meg, valamint szavatolja a kifogástalan javítást. Feloldja a gyanta-, olaj- és zsírszerű maradványokat. Jó
behatolási képesség, ellenőrzött és maradványmentes elpárolgás.

Olaj, üzemanyag és vegyszerek
felvételére és megkötésére. Kisés nagyfelületű alkalmazásra belés kültéren. 1 l olajmegkötő kb.
0,62 liter olajat köt meg.

Univerzális tisztítószer apró alkatrészek gyors tisztítására és zsírtalanítására járműtechnikai és
ipari területen. Fékekhez, tengelykapcsolókhoz, hajtóművekhez,
valamint szerelési és javítási
munkákhoz. Eltávolítja az olaj- és
zsírfoltokat a padlóról, textíliákról
és ruházatról.

500 ml
500 ml
500 ml
500 ml
500 ml
500 ml
500 ml









12 3318 1
12 2395 22
12 2868 214
12 1816 3
12 2695 4
12 9525 20
12 20880 224

A specifikációkat és a gyártói jóváhagyásokat lásd az olajválasztási segédleten vagy a műszaki adatlapon.
A járműgyártó, illetve aggregátgyártó előírásait be kell tartani!
1D

– GB – I – E – P

3D

– NL – F – GR – ARAB

4D

– PL – H – RO – TR

20 D

– GB – F – ARAB

22 D

–F–I

214 GB

– DK – FIN – N – S

224 JP
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Klímatisztítás

Javítási segédanyagok / szervizes termékek

Tisztítószerek/olajmegkötők


Alkalmazási terület

Gyorstisztító

Könnyebbé, tisztábbá és biztonságosabbá teszi a szerelési munkáit. Gyorsan és maradéktalanul eltávolítja az olajat, zsírt és szennyeződést. A kezelt
részek abszolút mentesek a maradványoktól és tökéletesen zsírtalanítottak. Időt és pénzt takarít meg, valamint szavatolja a kifogástalan javítást.
Feloldja a gyanta-, olaj- és zsírszerű maradványokat. Jó behatolási képesség, ellenőrzött és maradványmentes elpárolgás.

AIII fék- és alkatrésztisztító

Könnyebbé, tisztábbá és biztonságosabbá teszi a szerelési munkáit. Maradéktalanul eltávolítja az olajat, zsírt és szennyeződést. A kezelt részek
abszolút mentesek a maradványoktól és tökéletesen zsírtalanítottak. Jó behatolási képesség, ellenőrzött és maradványmentes elpárolgás.

Univerzális tisztítószer

Koncentrált , vízzel hígítható univerzális tisztítószer – foszfát-szilikát és
oldószermentes. Biológiailag lebontható. Alkalmazási céltól függően 1:2000
keverési arányig.

Univerzális extrém tisztítószer

Erősen alkálikus, foszfátmentes és gyorsan szétválasztó, nagy
teljesítményű tisztítószer-koncentrátum erősen szennyezett, lúgálló felületekre. Összetevőinek jó biológiai lebonthatósága, valamint a gyorsan szétválasztó tulajdonságának köszönhetően ez az univerzális tisztítószer rendkívül nagy mértékben környezet- és szennyvízbarát.

Tisztítószer és hígító

Minden zsírtalanítási és tisztítási munkára használható, oldószertartalmú
termék.

Tartalom
		

Csom.
egys.

Cikkszám

Univerzális tisztítószer apró alkatrészek gyors tisztítására és zsírtalanítására járműtechnikai és
ipari területen. Fékekhez, tengelykapcsolókhoz, hajtóművekhez
és szerelési és javítási munkákhoz. Eltávolítja az olaj- és zsírfoltokat a padlóról, textíliákról és
ruházatról.

5l
5l
5l
60 l
60 l
196 l

Univerzális tisztítószer apró alkatrészek tisztítására és zsírtalanítására járműtechnikai és ipari területen. Fékekhez, tengelykapcsolókhoz, hajtóművekhez és
szerelési és javítási munkákhoz.
Eltávolítja az olaj- és zsírfoltokat
a padlóról, textíliákról és ruházatról.

500 ml 

12

3389

1

Jó hatásfokú, multifunkciós tisztítószer univerzális háztartási,
műhelybeli és ipari felhasználásra.

1 l 
5 l 
20 l 

6
1
1

1653
1654
1655

1

Makacs szerves szennyeződések
gyors és fáradság nélkül eltávolítására, mint a grafitpor, fék- és
gumipor, olajok, zsírok, polimerek, madárürülék, rovarmaradványok stb. Olajleválasztóhoz alkalmas.

11 kg 
35 kg 

1
1

8190
8191

Ragasztási és tömítési munkák
előtti felülettisztításra, pl.
műanyagjavításnál, fémragasztásnál, szélvédőragasztásnál, valamint alvázvédelemnél,
kőfelverődés elleni védelemnél,
karosszériatömítő massza felhordásánál és varrattömítésnél.

1 l 

6

6130 104

Konténerrendszerben, ill.
műhelyhordóban szállított vegyszerekhez, mint pl. a gyorstisztító
szer.

1 db 

1

6630



Berendezés a levegős szórópalack (cikkszáma: 6630) gyorstisztító/sűrített levegő keverékével
történő újratöltésére.

1 db 

1

3384







Cont. 


1
1
1
1
1
1

3319 1
1840 3
2824 214
3333 8
6586 8
4013 8

1

1




Tartozékok
Gyorstisztítós levegős szórópalack állomás

Újratölthető (levegős) szórópalack, ami egyidejűleg feltölthető tisztítófolyadékkal és levegővel is. A palack fenekének speciális szelepe lehetővé teszi, hogy lecsavarás nélkül, egy művelettel töltsék fel.

Töltőállomás levegős szórópalackhoz

konténerekhez és hordókhoz szükséges csatlakoztató tartozék:
• 7847 cikkszámú adapter oldalsó csatlakozóval konténerekhez vagy
• 3386 cikkszámú cső hordótöltő állomáshoz
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Alkalmazási terület

Gyorstöltő szelep a levegős szórópalackhoz
Fémszelep újratölthető szórópalackhoz.

Cső töltőállomáshoz

Szívócső a gyorstisztító hordóból történő kiemelésére, levegős szórópalackhoz való töltőállomással (cikkszáma: 3384) történő használatra.

Pumpás szórópalack

Kézi pumpás szórópalack. Számos vegyszer felhordására. A vegyszerálló
Viton tömítőanyagnak köszönhetően a pumpa univerzálisan alkalmazható. 1
l tisztítófolyadékot képes befogadni.

Saválló pumpás szórópalack

Saválló, kézi pumpás szórópalack. LIQUI MOLY savas felnitisztító felhordásához.

Adagolóközpont

Univerzális tömlős adagolószivattyú folyékony közegek kézi szabályozású,
folyamatos adagolására.

Tartalom
		

Csom.
egys.

Cikkszám

A levegős szórópalack sűrített
levegővel történő feltöltésére.

1 db 

1

3367





1 db 

1

3386



Univerzálisan alkalmazható
vegyszerek felhordására és porlasztására, mint a rozsdaoldó, gyorstisztító, multispray,
szivárgáskereső és univerzális
tisztítószer Más termékre történő
átállás előtt tisztítsa meg a tartályt és a pumpát.

1 l 

1

3316



A savas LIQUI MOLY keréktárcsatisztító vegyszerek felhordására
és porlasztására. Koncentráció 1:3 – 1:10. Befogadóképessége
1,25 l.

1,25 l 

9 29032

8

Nyitott edényekben vagy palackokban lévő folyékony tisztítószerek vagy egyéb vegyszerek
keverésére és kijuttatására.

1 db 

1 29012



Kézápolás
Bőrápoló

Enyhén zsíros hatású bőrápoló. Könnyen eloszlatható a bőrön és nagyon gyorsan beszívódik. Ideális munka utáni bőrápoló. A és E vitamint, valamint
fontos B5 provitamint (D-panthenol) tartalmaz, amelyek segítik az új
bőrsejtek képződését, így támogatva a regenerációt. Következetes használata erősíti az egészséges bőr védekezőrendszerét. Így bőre puha és
kitűnően ápolt marad.

Kéztisztító

Különösen gyengéd és bőrsemleges tisztítószer bőrvédő összetevőkkel. Kizárólag a környezetre nézve semleges dörzsszereket tartalmaz. Mentes az
oldószerektől és pH-értékét enyhén savasra állították be. Ez az összetétel
szavatolja, hogy megőrzi a bőr savvédő köpenyét. Ezt számos
bőrgyógyászatilag ellenőrzött teszt igazolta. A termék lényegében megújuló
nyersanyagokon alapul.

Bőrvédő krém

Szennytaszító, lemosható bőrvédőszer, vizes és nem vizes anyagokkal
érintkező munkához. Ideális munka előtti bőrvédelem. Speciális szervetlen
védőpigmentjei sok anyag esetében csökkentik a bőrrel való érintkezést és
a szennyeződés behatolását a bőrbe. A szennyeződést megkötő alkotórészei
és bőrbarát, gyengéd tenzidei megkönnyítik a tisztítást. Következetes alkalmazása segíthet csökkenteni az üzemben a bőr okozta betegszabadságokat
és kieső időket.

Ápolja és védi a bőrt. Szilikonmentes, segíti az új bőrsejtek kialakulását, ezáltal támogatva a
regenerációt. Speciális hidratálók
szabályozzák a bőr víztartalmát
és megakadályozzák a túl erős
kiszáradást. Bőrgyógyászatilag
tesztelt.

2 l 

6

3341



A bőr károsítása nélkül alaposan
tisztítja az erős
szennyeződéseket, mint olaj, zsír,
kátrány, bitumen, nyomdafesték
és sok más. Kiváló minőségű, természetes eredetű zsírok gondoskodnak a bőr visszazsírzásáról. A
kéztisztítótól nem dugul el a lefolyó és a csatorna.

2 l 

6

3345



Védi a bőrt a vízben nem oldható
anyagoktól, mint az olajok, zsírok,
kenőanyagok, öntvény- és grafitpor, festék, lakk, ragasztóanyag,
korom, bitumen stb. Nem tartalmaz szilikont, konzerválószereket
és parfümolajokat.

2 l 

6

3362
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Alkalmazási terület

Lágypalackos adagoló

Utántölthető adagoló (üres). Robusztus műanyag ház három fokozatban
állítható adagolómechanikával. Rögzítőanyagokkal falra történő felszereléshez.

Kézvédelmi indulókészlet

a következőkből áll:
1 × kézvédő krém, 2 l (cikkszáma: 3362)
3 × kéztisztító, 2 l (cikkszáma: 3345)
1 × bőrápoló, 2 l (cikkszáma: 3341)
3 × lágypalackos adagoló (cikkszáma: 3336)
1 × bőrvédelmi terv (cikkszáma: 6243)
rögzítési anyaggal együtt

Folyékony kézmosópaszta

Alapos és kíméletes kéztisztításra. A makacs szennyeződéseket is eltávolítja, mint a festékek, olajok és a fékpor. Bőrkímélő és gazdaságosan használható. Bőrgyógyászatilag tesztelt. Alaposan dörzsölje be a száraz kézbe,
majd öblítse le. Optimális tisztítóhatású a LIQUI MOLY kézápoló krémmel
(cikkszáma: 3358) és a LIQUI MOLY láthatatlan kesztyűvel (cikkszáma:
3334) együtt használva.

Adagoló folyékony kézmosópasztához

Falra történő felszereléshez. Utántölthető adagoló (üres).

Kézápoló krém

A legújabb kozmetikai kutatások terméke, a foglalkozásból eredő
bőrbetegségek megelőzésére. Ápolja és védi a túlzott igénybevételnek kitett
bőrt. A LIQUI MOLY kézápoló krém fontos visszazsírzó anyagokkal látja el a
bőrt, megakadályozva hogy az elridegedjen és felrepedezzen.

Kéztisztító folyadék

Alapos és kíméletes kéztisztításra. A makacs szennyeződéseket is eltávolítja, mint a festékek, olajok és a fékpor. Bőrkímélő és gazdaságosan használható. Bőrgyógyászatilag tesztelt. Alaposan dörzsölje be a száraz kézbe,
majd öblítse le. Optimális tisztítóhatású a LIQUI MOLY kézápoló krémmel
(cikkszáma: 3358) és a LIQUI MOLY láthatatlan kesztyűvel (cikkszáma:
3334) együtt használva.

Adagoló folyékony kéztisztítószerhez
Piros adagoló.

Fali tartó folyékony kéztisztítószerhez
Lakkozott fém fali tartó.
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Tartalom
		

Csom.
egys.

Cikkszám

Adagoló LIQUI MOLY kéztisztító
szerhez (cikkszáma: 3345), LIQUI
MOLY bőrápolóhoz (cikkszáma:
3341) és LIQUI MOLY bőrvédő
krémhez (cikkszáma: 3362).

1 db 

1

3336





1 db 

1

3306



500 ml 
10 l 

6
1

3355
3354

1

1 db 

1

3353



A foglalkozásból eredően igénybevételnek kitett bőr ápolására.

100 ml 

12

3358

1

A szennyezett kezek tisztítására.

3 l 
3 l 

6
6

3365 104
2831 214

Adagoló LIQUI MOLY folyékony
kéztisztítóhoz (cikkszáma: 3365).

1 db 

1

3335



Fali tartó LIQUI MOLY folyékony
kéztisztítóhoz (cikkszáma: 3365).

1 db 

1

3332



A szennyezett kezek tisztítására.

LIQUI MOLY folyékony kézmosópasztához (cikkszáma:
3354).





Alkalmazási terület

Kéztisztító paszta

Alapos és kíméletes kéztisztításra. A makacs szennyeződéseket is eltávolítja, mint a festékek, olajok és a fékpor. Bőrkímélő és gazdaságosan használható. Bőrgyógyászatilag tesztelt. Alaposan dörzsölje be a száraz kézbe,
majd öblítse le. Optimális tisztítóhatású a LIQUI MOLY kézápoló krémmel
(cikkszáma: 3358) és a LIQUI MOLY láthatatlan kesztyűvel (cikkszáma:
3334) együtt használva.

Láthatatlan védőkesztyű

Védi a kezet a makacs szennyeződésektől. A „láthatatlan kesztyű” véd az
olajoktól és zsíroktól, a koromtól, festékektől, ragasztóanyagoktól, fékportól, alapozóktól stb. Elasztinnal ápolja a kezet. Szilikonmentes,
légáteresztő. Bőrbarát 5,5-ös pH-értékű. Bőrgyógyászatilag tesztelt. LIQUI
MOLY folyékony kézmosópasztával (cikkszáma: 3354) együtt használva optimális.

Bőrvédelmi terv

Műanyagbevonatú plakát.

Tartalom
		

Csom.
egys.

Cikkszám

A szennyezett kezek tisztítására.

500 ml 
12,5 l 
12,5 l 

24
1
1

2394 98
3363 104
2187 24

A szennyezett kezek elleni
megelőző védelem.

650 ml 

4

3334 104

Áttekintő terv a LIQUI MOLY kézápoló termékek helyes alkalmazásához.

1 db

2 00

6243
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