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400 ml

600 ml 600 ml

600 ml

Tisztít és ápol minden műanyag alkatrészt, mű-
szerfal elemet. Taszítja a port, megakadályozza 
a szennyeződés lerakódását, UV védelmet biz-
tosít. Használatával finom, selymes hatásúvá 
válik a felület.
Használata: Fújja közvetlenül a kezelni kívánt 
felületre, majd törölje át tiszta, puha ruhával.

selyem hatású műszerfal 
tisztító

17284

Tisztítja, fényesíti és védi a műszerfal mellett 
a többi műanyag elemet is az autóban a kü-
lönböző szennyeződésektől, portól, légköri 
behatástól és az UV sugárzástól. Szilikon alapú 
összetétele jelentősen növeli a kezelt felület 
élettartamát.
Használata: Fújja közvetlenül a kezelni kívánt 
felületre, majd törölje át tiszta, puha ruhával.

szilikonos műszerfal 
tisztító
17210

Tisztítja és védi a műszerfal mellett a többi 
műanyag elemet is az autóban a különböző 
szennyeződésektől, portól, légköri behatástól 
és az UV sugárzástól. Szilikonmentes összeté-
tele miatt használható festett felületeken is. 
Használata: Fújja közvetlenül a kezelni kívánt 
felületre, majd törölje át tiszta, puha ruhával.

szilikonmentes műszer-
fal tisztító

17211

Rendkívüli tisztító és zsíroldó erővel rendel-
kezik. Nem hagy olajos nyomot a kezelt felü-
leten, ellenben egy vékony, láthatatlan réteget 
képez, ami megvédi azt a különböző szennye-
ződésektől, portól, légköri behatástól és az UV 
sugárzástól. Innovatív termék, mely megfelelő 
azokon a helyeken, ahol a szilikon alapú tisztí-
tószerek nem használhatóak. 
Használata: Fújja közvetlenül a kezelni kívánt 
felületre, majd törölje át tiszta, puha ruhával.

víz alapú műszerfal 
tisztító
17212
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200 ml

500 ml

400 mlEz az új összetételű termék segít higiéniás 
körülményeket biztosítani az autóban és 
kisebb helyiségekben. Hatásosan tompítja 
a kellemetlen szagokat, melyeket okozhat 
dohányzás, penész a kárpitban, a szőnyeg-
ben vagy az ülésekben.
Használata: Használat előtt felrázandó. A fla-
kont függőlegesen tartva permetezze szét a 
légfrissítőt.

higiéniás légfrissítő és 
tisztító
17266

Univerzális tisztítószer, mely a tisztítás mel-
lett frissíti is az autó belső terének részeit. 
Ideális műanyag-, gumi- és üvegfelületekhez, 
ülések, műszerfal, műbőr és fa tisztítására is. 
Szilikonmentes és foltmentesen szárad. 
Használata: Fújja közvetlenül a kezelni kívánt 
felületre, várjon pár percet, majd törölje át 
tiszta, puha ruhával.

szilikonmentes belsőtér 
tisztító
17214

Légkondicionáló rendszerekhez használ-
ható. Megszünteti a rossz szagokat és ezek 
forrását. Meggátolhatja az allergiás reakciók 
kialakulását. Hosszan tartó és nem korrodá-
ló hatású. Nem okoz színvesztést a kezelt 
felületen. 
Használata: Fújja közvetlen a légkondici-
onáló rendszer levegő járataiba. Várjon 20 
percet, majd indítsa be a légkondicionáló 
rendszert. 

higiéniai légkondicionáló
 tisztító

17216
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500 ml

500 ml

Speciálisan autókárpitok, ülések, kárpitozott fe-
lületek tisztítására kifejlesztve.  
Használata: Használat előtt felrázandó! A haté-
kony tisztítás érdekében a kezelni kívánt kárpitot 
használat előtt alaposan porszívózza ki! Ezután 
permetezze a kárpittisztítót a tisztítandó felü-
letre 20 cm távolságról, majd törölje át nedves 
ruhával.

kárpittisztító spray
17323tr

Oldószermentes, kiváló zsíroldó és tisztító hatás-
sal rendelkező műszerfal tisztító. Védi a műszer-
falat a portól, piszoktól, a légkörben található kü-
lönböző anyagoktól, valamint az UV sugárzástól. 
A használat során nem hagy olajos nyomot maga 
után a tisztított felületen. Ideális autók belső te-
rének tisztítására.
Használata: Fújja közvetlenül a kezelni kívánt fe-
lületre, majd törölje át tiszta, puha ruhával.

műszerfal tisztító
17212tr
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1000 ml

500 ml

Tisztít és fényesít egyszerre, hosszú távú védel-
met nyújt, visszaállítja autója élénk színét. Ide-
ális bármilyen típusú karosszériához.
Használata: 5 liter vízhez keverjen 30 ml autó-
sampont. Mossa át autóját a samponos keve-
rékkel, majd öblítse le vízzel és puha ruhával 
törölje szárazra a felületet.

viaszos autósampon
17304l

Tisztítja és csillogóvá varázsolja autója lök-
hárítóját, a spoilereket, illetve a különböző 
műanyag alkatrészeket. A kezelt felületet meg-
védi a különböző környezeti hatásoktól.  
Használata: Használat előtt felrázandó! Perme-
tezze a kezelendő felületre 20 cm távolságról, 
majd törölje át tiszta, puha ruhával.

műanyag felület 
ápolóspray

17325tr
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500 ml 500 ml

500 ml500 ml

Hatékonyan tisztítja és zsírtalanítja a ke-
réktárcsákat. 
Használata: Használat előtt felrázandó! 
Permetezze a tisztítandó felületre 20 cm 
távolságról, majd törölje át tiszta, puha 
ruhával. 

keréktárcsa-tisztító
17324tr

Tartósan fényezi és tisztítja a fekete gu-
mirészeket, abroncsot, gumitömítéseket, 
lábtörlőket, kábeleket a gépjárművek és 
az ipari gépek esetében is. 
Használata: Használat előtt felrázandó! 
Permetezze a tisztítandó felületre 20 cm 
távolságról, majd törölje át tiszta, puha 
ruhával. 

gumiápoló és 
-tisztító

17230tr

Azonnal eltávolítja a jeget a szélvédőkről, va-
lamint az üveg felületekről. Alkalmas zárak 
jégtelenítésére és a jegesedés megelőzésére, 
valamint eltávolítja a fékek, rugók felületén ke-
letkezett fagyást is. Nem károsítja a gumi vagy 
műanyag tömítéseket. 
Használata: Használat előtt felrázandó! Per-
metezze egyenletesen a kívánt felületre 20 cm 
távolságból.

jégoldó spray
17243tr

Hatékonyan távolítja el a rovarokat az autó 
teljes külső felületéről, beleértve a műanyag 
és üveg felületeket is. 
Használata: Használat előtt felrázandó! Per-
metezze a kezelendő felületre 20 cm távol-
ságról. Törölje le tiszta, puha ruhával vagy 
öblítse le tiszta vízzel. Alkalmazási területe 
kötetlen - bármilyen típusú üvegfelület, fém- 
vagy műanyag felülethez alkalmas.

rovareltávolító 
spray
17326tr
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400 ml

200 ml

Tartósan fényezi és tisztítja a fekete gumiré-
szeket, abroncsot, gumitömítéseket, lábtör-
lőket, kábeleket a gépjárművek, kerékpárok 
és az ipari gépek esetében is. 
Használata: Használat előtt felrázandó! Per-
metezze a tisztítandó felületre 20 cm távol-
ságról, majd törölje át tiszta, puha ruhával. 

gumiápoló 
és -tisztító

17230

Azonnal eltávolítja a jeget a szélvédőkről, va-
lamint az üveg felületekről. Alkalmas zárak 
jégtelenítésére és a jegesedés megelőzésére, 
valamint eltávolítja a  fékek, rugók felületén ke-
letkezett fagyást is. Nem károsítja a gumi vagy 
műanyag tömítéseket. 
Használata: Használat előtt felrázandó! Per-
metezze egyenletesen a kívánt felületre 20 cm 
távolságból.

jégoldó
17243
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400 ml 400 ml

400 ml400 ml

Oldja az olajat, zsírt és eltávolítja a motor ré-
szeiről a szennyeződést. Különösen nagy tisz-
títóerővel rendelkezik, alacsony hőmérséklet 
esetén is.
Használata: Fújja rá a megtisztítandó felületre 
és hagyja hatni pár percig, majd törölje le a fel-
oldott szennyeződést.

motortisztító
17229

Karburátorok, befecskendező rendszerek és 
dieseladagolók tisztítására. Eltávolítja a benzin 
és diesel üzemű motorokban az égésmaradvá-
nyokat.
Használata: Fújja rá a megtisztítandó befecs-
kendező alkatrészekre és hagyja hatni pár per-
cig, majd törölje le a feloldott szennyeződést. A 
termék törlés nélkül is gyorsan párolog.

karburátortisztító
17236

A termék segítségével szövet, gumi, bőr és ny-
lon anyagú szíjakból, ékszíjakból hozhatjuk ki 
a maximális teljesítményt. Hosszabb életet biz-
tosít a szíjaknak, megakadályozza a berepede-
zést, nyikorgást.
Használata: Tisztítsa meg a szennyeződések-
től az alkatrészt, majd fújja be a spray-vel és 
hagyja pár percig, hogy teljesen beszívódjon 
a termék.

ékszíjspray
17278

Kifejezetten fékek és kuplungok tisztítására lett 
létrehozva. Féknyergek, munkahengerek tisztí-
tására ajánlott. Gyorsan szárad és nem hagy 
maga után semmilyen nyomot.
Használata: Fújja rá a megtisztítandó fék- vagy 
kuplungtárcsára, a termék leoldja a szennyező-
dést és azonnal el is párolog.

fék- és kuplung- 
tisztító
17239
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400 ml

400 ml

500 ml

300 ml

Kiváló kenési tulajdonsággal rendelkező spray. 
Extrém környezeti és alkalmazási körülmé-
nyeknek ellenáll (pl. magas nyomás, magas 
hőmérséklet). Alkalmazási terület: elsősorban 
gépi berendezések karbantartására.
Használata: Fújja be a kezelni a kívánt alkat-
részt, mechanikus szerkezetet.

grafitos zsírspray
17215

defekt gyorsjavító 
spray

17244Pára és nedvesség elleni védelmet nyújt az 
elektromos berendezéseknek. Megakadályoz-
za a páralecsapódás vagy nedvesség miatti 
zárlat kialakulását. Helyreállítja a nedvesség-
nek kitett elektromos motorok, tekercsek funk-
cióit. Alkalmazási terület: autóipar, ipari alkal-
mazások, hardver, tengerészet. 
Használata: Tisztítsa meg a kezelni kívánt al-
katrészt és fújja be azt a spray-vel, majd várjon 
pár percet a tökéletes védelem érdekében.

víztaszító spray
17268

Hatékonyan zsírtalanít mindenféle felületet 
(műanyag, üveg, fém, rozsdamentes acél, 
festett felületek stb.).
Használata: Permetezze a kezelendő felü-
letre. Törölje át, majd bő vízzel öblítse le. 
(Festett felület zsírtalanítása előtt, tesztelje 
annak egy kisebb részén.)

univerzális 
zsírtalanító

17327tr

A hibás gumiabroncsot azonnal felfújja és 
eltömíti a sérüléseit. Folyékony gumi kompo-
nense eltömíti a lyukat, a hajtógáz pedig a ke-
rékben közlekedésre alkalmas nyomást alakít 
ki. 
Használata: Csatlakoztassa a spray adapterét 
a szelephez. Törje le a szórófejen lévő kör alakú 
lapkát, majd tartsa a flakont függőleges he-
lyzetben és folyamatosan nyomva a szórófejet 
juttassa a javító anyagot az abroncsba. 



általános  karbantartás

12

400 ml 400 ml

200 ml400 ml

400 ml

Széles felhasználási területtel rendelkezik, jól 
tapad, ezáltal tartós és véd a korróziótól. Erő-
sen vízálló, ellenáll a hőmérséklet ingadozás-
nak.
Használata: Fújja be a kezelni kívánt alkat-
részt, mechanikus szerkezetet.

univerzális kenőanyag
17218

Biztosítja a felületek tapadásmentességét, víz-
lepergető és párataszító hatású. PTFE tartalma 
extra védelmet és kiváló csúszást biztosít a ke-
zelt felületnek. Elsősorban gépi berendezések 
karbantartására ajánljuk.
Használata: Fújja be a kezelni kívánt alkat-
részt, mechanikus szerkezetet.

szintetikus kenőspray
ptfe adalékkal

17294

A kerékpárok erőátvételi alkatrészeit (lánc, fo-
gaskerék) védi, megakadályozza a korrodáló-
dást. Javasolt galvanizált (króm) felületek, vál-
tóművek, lánc és bowden védelmére. Ideális 
védelmet nyújt a használaton kívüli időszak-
ban a kerékpár alkatrészei számára.
Használata: Fújja be a kezelni kívánt alkat-
részt, mechanikus szerkezetet.

láncápoló olaj
17240

Hosszantartó, egyenletes kenést biztosít fém és 
eltérő anyagú mozgó alkatrészek között is. Kima-
gasló kopás-, felfröccsenő víz elleni védelemmel 
és nagyfokú hőállósággal rendelkezik. Vízzáró 
réteget képez, véd a korrózió és oxidáció ellen.
Használata: Fújja be a kezelni kívánt alkat-
részt, mechanikus szerkezetet.

Nagy tisztaságú kenőanyag, mely meggátolja a rozs-
dásodást; víz-, olaj- és kopásálló tulajdonságokkal ren-
delkezik. A termék használatával nem tapad meg a por 
és a kosz. 
Használata: Fújja be a kezelni kívánt alkatrészt, me-
chanikus szerkezetet.

lítium bázisú kenőzsír 
ptfe adalékkal
17282

száraz kenőanyag + ptfe
17275
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400 ml

400 ml

400 ml

75 ml

Használható elektronikus alkatrészek, szá-
mítógépek, relék, csatlakozások, nyomtatott 
áramkörök, panelek és félvezetők tisztítására, 
az azokon található szennyeződés és oxidáció 
eltávolítására. Gyorsan és könnyen beszivárog 
a kisebb, elérhetetlen helyekre is, majd néhány 
másodperc múlva nyom nélkül elpárolog.
Használata: Fújja be a kezelni kívánt elektro-
mos érintkezőt az oxidáció eltávolításához, 
tisztítás után gyorsan elpárolog.

oXidáció eltávolító 
kontakt spray (elpárolgó)
17237

Gyorsan szárad és a speciális adagolófejnek kö-
szönhetően könnyen használható. Alkalmas fém, 
műanyag, fa, üveg, papír, habosított anyagok ra-
gasztására. Széles körben használható, mint pél-
dául: irodai, ipari, tengerészeti tevékenységek. A 
porlasztófej 3 pozícióba állítható.
Használata: Zsírtalanítsa le mindkét ragasztan-
dó felületet, majd legalább az egyiket fújja be 
egyenletesen a ragasztóval és nyomja egymás-
hoz azokat. A ragasztó pár perc elteltével már 
stabilan rögzít. A biztosabb ragasztás érdekében 
fújja be mindkét felületet.

univerzális ragasztó
17306

Használható elektronikus alkatrészek, szá-
mítógépek, relék, csatlakozások, nyomtatott 
áramkörök, panelek és félvezetők tisztítására. 
A tisztítás után egy vízlepergető védőréteget 
képez a kezelt felületen, ami megvédi a továb-
bi korróziótól. 
Használata: Fújja be a kezelni kívánt elektro-
mos érintkezőt az oxidáció eltávolításához, 
ne törölje le a spray által hátrahagyott vékony 
olajfilm réteget.

oXidáció eltávolító 
kontakt spray (olajos)

17252

Ez a gyorsan kötő tömítő paszta ideális 
motorokhoz, kandallókhoz, kályhák-
hoz, ipari berendezésekhez. Hatékony 
szélsőséges hőmérsékleti viszonyok 
között is (-60° + 350°). Könnyen hasz-
nálható és megtartja a rugalmasságát. 
Zsír- és olajálló. 
Használata: A pasztát portalan, zsírta-
lan, száraz felületre vigyük fel. Kerülje 
a bőrrel és szemmel való érintkezést.

tömítőpaszta
17303p
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400 ml

Univerzális kenő és ápoló spray. Fellazítja a rozsdás, oxidált mechanizmust, 
védi az alkatrészeket a korróziótól és a nyirkos környezettől. Eltávolítja  az 
oxidációt, zsírokat, gyantát, védi a fém alkatrészeket. Víztaszító valamint 
tisztító hatású.
Használata: Fújja rá a kezelni kívánt szerkezetre, kötésekre. Nagyon 
szennyeződött, oxidálódott egységeknél ismételje meg a kezelést 
többször a biztos hatás érdekében.

17201

3 in 1 univerzális kenő-, 
védő-, tisztítóspray
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400 ml

400 ml

400 ml

400 ml

1000 ml 400 ml

Rozsdamaró hatása, kenési tulajdonsága, 
korrózió és oxidáció elleni védő hatása csak 
néhány a tulajdonságai közül. Vízlepergető 
hatású, hatásos szennyeződés eltávolító és 
fémfelület tisztító.
Használata: Fújja rá a kezelni kívánt szerke-
zetre, kötésekre. Ha szükséges, ismételje meg 
a kezelést többször a biztos hatás érdekében.

többfunkciós spray
17273

Finom minőségű olaj, mely használható ipari 
területen és a háztartásban egyaránt. Kiváló 
varrógépek, háztartási eszközök, fiókok és 
csuklópántok stb. kenésére.
Használata: Kenje be a szükséges mennyi-
séggel a kezelni kívánt felületet.

vazelin zsírspray
17222

Kiválóan alkalmas szénacélok, hőálló és rozs-
damentes acélok forgácsolási megmunkálá-
sához. Használata nagyobb vágási sebességet 
tesz lehetővé. Biztosítja a szerszám tartósságát 
az egész művelet alatt.
Használata: Fújja rá a használatban lévő fúró- 
vagy marófejre, többször megismételheti a fo-
lyamatot a biztos szerszámvédelem érdekében.

vágó-, fúró-, üregelőspray
17220

Kiválóan alkalmas a berozsdásodott, nehezen 
oldható csavarok, kötések meglazításához. 
Kenőhatása erős, megelőzi a korróziót. Meg-
könnyíti az összeszerelést, növeli az alkatré-
szek élettartamát.
Használata: Fújja rá a beragadt, oxidálódott 
csavarkötésekre és várjon 1-2 percet a biztos 
hatás érdekében.

csavarlazító spray
17248

99,8%-os tisztaságú, vízmentes. Kitűnően alkal-
mas lejátszófejek tisztítására, fluxok, alacsony 
zsírtartalmú olajok, poláris szennyeződések és 
ásványi eredetű szennyeződések eltávolításá-
ra. A legtöbb flux higítására is használható.
Használata: Nedvesítsen meg vele bármilyen 
tisztítóeszközt, majd azzal törölje át a tisztítani, 
zsírtalanítani kívánt felületet.

isopropyl alkohol
17289l

Alkalmazhatjuk optikai szálak tisztításához, 
polírozáshoz, optikai csatlakozók, kapcsolatok 
kialakításánál, kötések létrehozásánál. A spray 
kivitel nagyobb felületek hatékony tisztítását 
teszi lehetővé, illetve nehezen hozzáférhető 
helyekre történő bejuttatását.
Használata: Fújja be a tisztítani, zsírtalanítani 
kívánt felületet, majd egy puha, tiszta ruhával 
törölje át.

isopropylalkohol-spray
17289
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400 ml

sűrítettlevegő-spray 
+ fúvócső

17231

A sűrített levegő spray a lerakódott szennyeződések eltávolítá-
sára szolgál. Ott is alkalmazható, ahol oldószerek nem használ-
hatók.
Különlegesen tiszta anyagokból készül, használata után nem 
hagy nyomot a felületen. Segítségével eltávolítható a szeny-
nyeződés az elektromos, finommechanikai és optikai eszközök 
nehezen hozzáférhető helyeiről is. Különösen alkalmas a por és 
nedvesség rendszeres eltávolítására számítástechnikai eszkö-
zökből. Bekapcsolt elektromos eszközök esetén is biztonságo-
san használható. A műanyag felületeket és az ózonréteget sem 
károsítja.
Használata: Fújja rá a megtisztítandó felületre a szennyeződés 
eltávolításhoz. Fejjel lefelé tartva a spray-t  fagyasztó hatás ér-
hető el, mely még hatékonyabban távolítja el az olajos, zsíros 
lerakódásokat.
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1000 ml

400 ml

400 ml

250 ml +

Folyékony tisztítószer, mely alkalmas vala-
mennyi felület: különösen padlók, hűtők, 
mosdók tisztítására.
Használata: Nedvesítsen meg vele bármi-
lyen tisztító eszközt, majd azzal törölje át a 
tisztítani kívánt felületet.  Vízzel hígítható.

általános 
tisztítószer
17228

Kifejezetten irodai eszközök műanyag ré-
szeinek tisztítására, például billentyűze-
tek, számítógépek, faxok, telefonok. 
Használata: Fújja rá a tisztítani kívánt felü-
letre, majd törölje szárazra.

antisztatikus irodai 
tisztítóhab
17262

Speciálisan üvegek, videok, képernyők, tükrök 
tisztítására kifejlesztett spray. Csík- és foltmen-
tesen tisztít, miközben kellemes illatot hagy 
maga után.
Használata: Fújja rá a tisztítani kívánt felület-
re, majd törölje szárazra.

videotisztító
17235

lcd- és plazmaképernyő- 
tisztító szett

17235ng

Kifejezetten LCD és plazma képernyők, kijel-
zők, monitorok tisztítására alkalmas termék. 
Folt- és csíkmentesen tisztítja a felületet. A 
fentieken kívül alkalmazható laptop, illetve 
tablet kijelző, PDA kijelző, telefon kijelző, CD/
DVD tisztítására is.
ajándék 200x200 mm mikroszálas törlőkendő!
Használata: Permetezze a tisztítandó felületre 
20 cm távolságból, majd törölje át tiszta, puha 
ruhával.
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400 ml400 ml

500 ml 500 ml

Fa, lakkozott vagy laminált bútorok tisztítá-
sára és ápolására alkalmas termék. A kezelt 
felületet fényessé teszi, kiváló antisztatikus 
tulajdonságokkal rendelkezik.
Használata: Fújja rá a tisztítani kívánt felü-
letre, majd törölje szárazra.

antisztatikus bútor- 
tisztító és -ápoló

17271Speciálisan üvegek, ablakok, képernyők, 
kristályok és tükrök tisztítására kifejlesz-
tett spray. Csík- és foltmentesen tisztít. 
Használata: Permetezze a tisztítandó fe-
lületre 20 cm távolságból, majd törölje át 
tiszta, puha ruhával. Alkalmazási területe 
kötetlen - bármilyen típusú üvegfelület 
tisztításához alkalmas.

üvegtisztító
17253

Speciálisan üvegek, ablakok, képernyők, 
kristályok és tükrök tisztítására kifejlesz-
tett spray. Csík- és foltmentesen tisztít. 
Ne hígítsa vízzel! 
Használata: Permetezze a tisztítandó 
felületre 20 cm távolságból, majd törölje 
át tiszta, puha ruhával. Alkalmazási terü-
lete kötetlen - bármilyen típusú üvegfe-
lület tisztításához alkalmas.

üvegtisztító
17253tr

Hatékonyan távolítja el a kandallók, kály-
hák, melegítő készülékek üvegére lera-
kódott koromréteget.
Használata: Permetezze a tisztítandó fe-
lületre 20 cm távolságból, majd törölje át 
tiszta, puha ruhával.

kandalló-, kályhaüveg-
tisztító

17328tr
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400 ml 1000 ml

400 ml500 ml

Minden fémfelületet tisztít és véd. Feloldja 
a szennyeződéseket, eltávolítja az ujjlenyo-
matokat és láthatatlan védőréteget képez a 
felületen. Ideális konyhák, hűtőpultok ese-
tében, vendéglátóegységekben és otthon 
egyaránt.
Használata: Fújja rá a tisztítani kívánt felü-
letre, majd törölje szárazra.

inoXfelület-tisztító 
és -ápoló
17238 Szuper erős koncentrátum, ami minden 

típusú eltömődést megszüntet. Minden 
szerves és szervetlen szennyeződést el-
távolít a csatornából.
Használata: Öntse bele az eldugult lefolyó-
ba, hagyja hatni kb. 15 percen keresztül, 
majd vízzel öblítse le. Ha szükséges, ismétel-
je meg a folyamatot.

lefolyótisztító
17322l

Frissítő hatású spray. Alkalmas cipők, sisa-
kok, bőröndök, utazótáskák belső kezelésé-
re, megszünteti a kellemetlen szagokat.
Használata: Fújja be a kezelni kívánt termék 
belsejébe egyenletesen és hagyja kiszárad-
ni azt.

cipőbelső-frissítő, 
-ápoló

17290

Légkondicionáló rendszerek beltéri 
egységeihez használható. Megszünteti 
a rossz szagokat és ezek forrását. Meg-
gátolhatja az allergiás reakciók kialaku-
lását.
Használata: A megtisztított szűrőrácso-
kat és a légkondicionáló fém lamelláit 
fújja be a tisztító folyadékkal, hagyja 
hatni 20-30 percen keresztül, majd kap-
csolja be a készüléket nyitott ablakok 
mellett.

légkondícionáló- 
tisztító
17216l
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500 ml

Kifejezetten purhab eltávolítására fejlesztették ki. A már meg-
kötött purhabot is eltávolítja. Alkalmas a szerszámokról, ruháról 
és egyéb anyagokról történő purhab eltávolításra is.
Használata: Távolítsa el egy vágóeszköz segítségével a purhab 
nagy részét, majd fújja rá a spray-t a megmaradt vékony réteg-
re. Feloldás után távolítsa el egy rongy segítségével.

purhab-eltávolító
17305
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200 ml

400 ml

A címke eltávolító spray papír címkék eltávo-
lítására alkalmas a legkülönbözőbb felületek-
ről. Gyorsan áthatol a papír címke pórusain 
és semlegesíti a ragasztóanyagot. A felületet 
nem károsítja, csak a címke válik fel. Gyorsan 
és maradéktalanul eltávolítja a címke ragasz-
tóanyagát is.
Használata: Fújja rá a leszedendő címkére, 
majd várjon pár másodpercet amíg teljesen 
átázik az, ezután a címke könnyedén eltávo-
lítható.

címkeeltávolító
17246

Hatékonyan távolítja el a rágógumit mindenfajta 
szövetről (színálló textil, farmer, pamut, sporttáska, 
poliészter), kárpitozott felületről, továbbá kemény 
burkolatokról - PVC, fa, kő, csempe stb. A spray 
eltávolító hatékonysága csökkenhet hosszú szálú 
textíliák (pl. mikroszálas törlőkendő) esetében!
Használata: Permetezze 5-10 cm-ről a rágógumi-
ra az anyag megfagyásáig, keményedéséig. Majd 
azonnal fa vagy műanyag spaklival össze kell törni. 
A törmeléket fel kell porszívózni, ha szükséges az 
eljárást meg kell ismételni.

rágógumi-eltávolító
17292
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300 ml

• Gyors segítség tűzesetek során háztartásokban és szabadidős 
tevékenységeknél
• Villámgyorsan használható, egyszerű és biztos kezelés
Ne használja a spray-t zsír és olaj okozta tűz oltására, pl.: fritőzben, 
serpenyőben, valamint elektromos berendezéseknél és feszültség 
alatt álló rendszereknél.
Használata: A terméket rázza fel, majd vegye le a védőkupakot. 
A palackot függőlegesen, szórófejjel felfelé tartva, 1-3 méteres 
távolságból fújja a lángok kiindulópontjára a tűzfészek felé és ne a 
lángnyelvek tetejére. Az átlagos várható működési időtartam 10-12 
másodperc. Ha a tűz nem szűnik meg teljesen azonnal forduljon a 
helyi tűzoltósághoz.

tűzoltó spray
17315
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600 ml

400 ml

Nagy teljesítményű hőforrás. Ez a propán és bután 
gázkeverék használható bármely 7/16” menettel 
kompatibilis égőfejjel/forrasztókészülékkel. 
Használata: Jól szellőztetett helyen, nyílt lángtól 
távol végezze a műveletet! Zárja el a készülék (égő-
fej/forrasztó) összes csapját, majd szerelje le az el-
használt palackról! Cserélje ki a készülék tömítését, 
amennyiben az megsérült vagy elveszett! A hol-
lander ne sérüljön, erőltetés nélkül csavarja az új 
palackra! Csak függőleges helyzetben használható!

propán-bután 
gázpalack

17280

Megtalálja a szivárgást a gázvezetékeken és sű-
rített levegős vezetékeken. Könnyen és bizton-
ságosan használható.
Használata: Fújja rá a hibásnak vélt csövekre il-
letve kötésekre. A szivárgás ott található, ahol a 
termék felhabzik.

gázszivárgás-kereső
17247
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300 ml

légkürt - aeroszol
17232

Hajózásban, valamint sporteseményeken, versenyeken és szabadidős 
tevékenységeken történő használatra. A szett tartalmazza a flakont, 
illetve a tölcsért. Alkalmazási terület: tengerészet, hajózás, szabadidős 
tevékenységek.
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400 ml

30 ml

folyékony 
sebbevonó spray

17283

A fagyasztó spray alkalmazható sport-, szabadidős 
stb. tevékenységek folyamán keletkezett sérülések, 
zúzódások, ficamok, rándulások okozta fájdalmak 
enyhítésére, a sérült területek gyors hűtésére. 
Közvetlenül bőrre is fújható. 
Használata: Használat előtt felrázandó! Fújja 20 
cm távolságról egyenletesen és folyamatosan a 
kezelendő felületre, maximum 3-4 másodpercig. 
Amennyiben szükséges,  ismételje meg a 
folyamatot 2-3 alkalommal, rövid időközönként. 
Ne alkalmazza túl közelről, illetve a megadottnál 
hosszabb egységnyi ideig alkalmanként, mert 
fennáll az égés veszélye! Ne fújja sebre vagy 
nyálkahártyára! Betegségek kezelésére nem 
alkalmas! 

fagyasztóspray
17265

Hatékony védelmet nyújt a vízzel és a 
szennyeződésekkel szemben. 
Átlátszó, légáteresztő filmréteget hoz létre a bőr 
felületén, amely megóvja azt a külső hatásoktól. 
Vízálló.
Használat: Rázza fel a flakont majd 5-10 
cm távolságból permetezze a kitisztított és 
fertőtlenített sérülésre.
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