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Fotografie výrobkov v tomto cenníku a katalógu sú len ilustračné a nemusia sa vždy zhodovať s ponúkaným tovarom. Zmeny cien a tlačové chyby sú vyhradené.
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Vážení obchodní priatelia,
v nasledujúcich riadkoch Vám ponúkame niekoľko jednoduchých krokov pre maximálne využitie nového katalógu v systéme objednávania a identifikácie tovaru. Preštu-
dujte si, prosím, modelový príklad, aby pri Vašich objednávkach nedochádzalo k nedorozumeniu - zámene tovaru. Preto uvádzajte na objednávkach také OBJEDNÁVKOVÉ 
ČÍSLO, ktoré jednoznačne identifikuje výrobok.

EFEKTÍVNE VYUŽITIE KATALÓGU DEN BRAVEN

Názov výrobku
Stručný popis 

použitia výrobku
Piktogramy
(viď. nižšie)Ilustračné foto

Použité piktogramy a ich význam:

Katalógové číslo 
technickej dokumentácie

Bezpečnostný list Technický list

11.10cČistič bŕzd bez acetónu / vôňa citrón
Účinné čistenie kotúčových a bubnových bŕzd, obloženia, brzdových valcov a puzdier. Odstraňuje olejové alebo tukové substráty pri montáži 
a údržbe. Ideálny na čistenie častí motorov, benzínových a naftových púmp a čerpadiel, pier, puzdier od starých olejov a mazadiel, dá sa tiež 
využiť pri drobných montážach alebo opravách. Nezanecháva zvyšky, odstráni staré nefunkčné a zatvrdnuté mazivá. Má vysoký čistiaci efekt, 
nie je agresívny voči gumovému tesneniu ani plastovým častiam s príjemnou vôňou citróna.

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA10100CT aerosólový sprej 400 ml 12 ks  
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11.20

13.40

bez acetónu
Na účinné čistenie kotúčových a bubnových bŕzd, obloženia, brzdových valcov a puzdier, odstraňovanie olejových alebo tukových 
substrátov pri montáži a údržbe. Čistenie častí motorov, benzínových a naftových púmp a čerpadiel, pier, puzdier od starých olejov 
a mazadiel, dá sa tiež využiť pri drobných montážach alebo opravách. Nezanecháva zvyšky, odstráni staré nefunkčné a zatvrdnuté 
mazivá. Má vysoký čistiaci efekt a nie je agresívny voči gumovému tesneniu ani plastovým častiam.

Na uvoľnenie zhrdzavených a zoxidovaných skrutkových a maticových spojov. Odstraňuje zvyšky olejov, dechtov zo všetkých kovov. 
Chráni pred koróziou, odpudzuje vlhkosť a vodu z elektrických kontaktov a káblov. Nie je agresívny voči lakom a kovom. Uvoľňovač 
rýchlo penetruje na miesto určenia. Nenahraditeľný pomocník pri údržbe, servisnej oprave a výrobe.

Pre auto, dom i domácnosť. Ideálny pre klzné, valivé i točivé mechanizmy, klinové, guľaté, ploché a ozubené remene z tkaniny, kože, 
PVC a gumy. Kvalitný jednozložkový mazací prostriedok bez obsahu tukov, olejov, riedidiel a živíc. Vytvára ochranný a ošetrujúci klzný 
film s vysokou tepelnou odolnosťou. Zabraňuje prilepeniu zvyškov lepidiel na lisoch a vodiacich častiach. 

ČISTIČ BŔZD

UVOĽŇOVAČ SKRUTIEK A HRDZE

SILIKÓNOVÝ SPREJ

v spreji

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA10101 aerosólový sprej 400 ml 12 ks  

TA10112 kanyster 5 l voľne  

TA10113 kanyster 10 l voľne  

TA10111 kanyster 30 l voľne  

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA10201 aerosólový sprej 400 ml 12 ks  

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA20401 aerosólový sprej 400 ml 12 ks  

TA205042 kanyster 10 l voľne  

TA205040 kanyster 30 l voľne  



3

TOP produkty TECTANE®

TO
P

 p
ro

du
kt

y 
TE

C
TA

N
E®

12.20

13.50

14.30

14.40

Pre sviežu vôňu a vysoký lesk interiéru vášho automobilu. Čistí, ošetruje, chráni a konzervuje všetky plastové, 
gumové a koženkové diely. Ochraňuje interiér vozidla proti znečisteniu, statickej elektrine a vlhkosti, osviežuje 
farby, odpudzuje prach. Neobsahuje silikón.

Na kvalitné mazanie mechanických pohonov, ako sú ozubené prevody, pákové mechanizmy, reťazové pohony, elektrické 
spínače, pánty, zámky, ložiská. Chráni proti korózii a oxidácii. Znižuje trenie, zvyšuje kĺzavosť. Vhodná pre konzerváciu 
el. kontaktov batérií, mazanie pántov, zámkov, prevodov a pod.

Na ochranu pred koróziou s dlhodobým účinkom na všetky typy oceľových podkladov. Chráni miesta po vŕtaní, rezaní, 
zváraní, brúsení, ohýbaní. Opravy zinkových vrstiev. Vytvára hladký film bez pórov, odolávajúci teplotám až +300 °C. 
V suchom stave obsahuje až 90% zinku. Pretierateľný.

Na ochranu všetkých typov kovových podkladov s poškodenou pozinkovanou vrstvou s požiadavkou na vysokú ochranu 
proti oxidácii a korózii po zváraní alebo mechanických úpravách (vŕtanie, rezanie, a pod). Určený na spoje klimatizácií, 
teplovzdušných rozvodov, vykurovacích zariadení a pod. Trvalo odolný teplotám +250 °C, krátkodobo až +500 °C. V su-
chom stave obsahuje okolo 67% zinku a 19% hliníka.

COCKPIT SPREJ

BIELA VAZELÍNA

ZINKOVÝ SPREJ

ZINK - ALU SPREJ

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

VÔŇA POZNÁMKA

TA30204 aerosólový sprej 400 ml 12 ks pomaranč  

TA30205 aerosólový sprej 400 ml 12 ks vanilka  

TA302051 aerosólový sprej 400 ml 12 ks cool fresh  

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

FARBA POZNÁMKA

TA40301 aerosólový sprej 400 ml 12 ks zinkový odtieň  

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

FARBA POZNÁMKA

TA40401 aerosólový sprej 400 ml 12 ks zinkovo-hliníkový odtieň  

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA20501 aerosólový sprej 400 ml 12 ks  
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11.20

Účinné čistenie kotúčových a bubnových bŕzd, obloženia, brzdových valcov a puzdier. Odstraňuje olejové alebo tukové substráty pri montáži 
a údržbe. Ideálny na čistenie častí motorov, benzínových a naftových púmp a čerpadiel, pier, puzdier od starých olejov a mazadiel, dá sa tiež 
využiť pri drobných montážach alebo opravách. Nezanecháva zvyšky, odstráni staré nefunkčné a zatvrdnuté mazivá. Má vysoký čistiaci efekt, 
nie je agresívny voči gumovému tesneniu ani plastovým častiam s príjemnou vôňou citróna.

Na uvoľnenie zhrdzavených a zoxidovaných skrutkových 
a maticových spojov. Odstraňuje zvyšky olejov, dechtov zo 
všetkých kovov. Chráni pred koróziou, odpudzuje vlhkosť 
a vodu z elektrických kontaktov a káblov. Nie je agresívny 
voči lakom a kovom. Uvoľňovač rýchlo penetruje na mies-
to určenia. Nenahraditeľný pomocník pri údržbe, servisnej 
oprave a výrobe.

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA10201 aerosólový sprej 400 ml 12 ks  

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA10203 aerosólový sprej 400 ml 12 ks  

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA30402 aerosólový sprej 400 ml 12 ks  

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA10208 aerosólový sprej 400 ml 12 ks  

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA10301 aerosólový sprej 400 ml 12 ks  

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA10207CT aerosólový sprej 400 ml 12 ks  

Čistič bŕzd bez acetónu / vôňa citrón

Uvoľňovač skrutiek a hrdze v spreji 11.22

Pre uvoľnenie zhrdzavených skrutkových spojov, klzných 
uložení alebo tiahel. Po aplikácii prostriedok rýchlo pe- 
netruje na miesto určenia a uvoľňuje spoj. Nie je agresívny 
voči lakom a kovom. Nenahraditeľný pomocník pri údržbe 
v strojárenstve, v automobilovom priemysle, servisoch či 
výrobe. Efekt šokového zmrazenia ochladí súčasti okamžite 
a jednoduchším spôsobom je možné skrutky uvoľniť. 

Uvoľňovač skrutiek a hrdze v spreji 
so zmrazovacím efektom

11.30 11.46

Na univerzálne čistenie autopoťahov, čalúnení a kobercov. 
Uplatní sa pri čistení škvŕn v domácnostiach, v autoservi-
soch, ale aj pri údržbe športového náradia. Účinný do hĺbky 
vlákien, osviežuje farby, rovnako tak matné, zašlé a zvetra-
né plastické hmoty. Odstraňuje silné znečistenia - tuk, olej 
a asfaltové škvrny. Čistenie poťahov a čalúnených sedačiek 
automobilov a autobusov, čalúnených kresiel sedačiek, se-
dacích súprav v hoteloch a v domácnostiach.

Na odstránenie zlúpnutých zvyškov lepidiel po strhnutí sta-
rých grafík, maskovacích pások, izolepových pások, textil-
ných pások, samolepiek. Nepoškodzuje lak ani kov.

Penový aktívny čistič Aktívny čistič

11.46 11.48

Na odstránenie zlúpnutých zvyškov lepidiel po strhnutí 
starých grafík, maskovacích pások, izolepových pások, 
textilných pások, samolepiek s príjemnou vôňou citróna. 
Nepoškodzuje lak ani kov.

Výborne odstraňuje zvyšky lepidiel, starých grafík, masko-
vacích pások, izolepových pások, textilných pások, samole-
piek zo všetkých bežných plôch. Nepoškodzuje lak ani kov.

Aktívny čistič / vôňa citrus Odstraňovač etikiet a pások

Čistič bŕzd bez acetónu 
Na účinné čistenie kotúčových a bubnových bŕzd, obloženia, brzdových valcov a puzdier, odstraňovanie olejových alebo tukových substrátov 
pri montáži a údržbe. Čistenie častí motorov, benzínových a naftových púmp a čerpadiel, pier, puzdier od starých olejov a mazadiel, dá sa tiež 
využiť pri drobných montážach alebo opravách. Nezanecháva zvyšky, odstráni staré nefunkčné a zatvrdnuté mazivá. Má vysoký čistiaci efekt 
a nie je agresívny voči gumovému tesneniu ani plastovým častiam.

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA10101 aerosólový sprej 400 ml 12 ks  

TA10112 kanyster 5 l voľne  

TA10113 kanyster 10 l voľne  

TA10111 kanyster 30 l voľne  

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA10100CT aerosólový sprej 400 ml 12 ks  

11.10

FARBA: biela
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11.60

Na dokonalé čistenie jednotlivých dielov karburátorov, ale i ako celku. Možno využiť na čistenie škrtiacich klapiek a ventilov pri chode na prázdno. 
Nespôsobuje oxidáciu oceľových častí zariadení a nenapadá gumové časti tesnenia strojov a strojných zariadení.

Čistič karburátorov

11.82 11.30c

Na čistenie čelných, bočných a zadných skiel automobilov, 
skiel zrkadiel, parabol, reflektorov a iných hladkých povr-
chov. Jednoducho a rýchlo rozpúšťa akýkoľvek druh nečis-
toty ako mastnotu, nikotín, zvyšky výfukových plynov a pod.

Na čistenie čelných, bočných a zadných skiel automobilov, 
skiel zrkadiel, parabol, reflektorov a iných hladkých povr-
chov s príjemnou a sviežou vôňou citróna. Jednoducho 
a rýchlo rozpúšťa akýkoľvek druh nečistoty ako mastnotu, 
nikotín, zvyšky výfukových plynov a pod.

Čistič skiel Penový čistič skiel / vôňa citrón

11.83 11.85

Na dokonalé odstránenie prilepeného hmyzu z čelných  
skiel, reflektorov, nárazníkov alebo automobilových karo-
sérií. Dokonale odstraňuje hmyz a jeho organické zvyšky. 
Nepoškodzuje lak, plasty alebo gumu.

Na čistenie diskov kolies a plastových puklíc. Navráti dis-
kom pôvodný lesk. Vynikajúci na bicykle z ľahkých zliatin. 
Odstraňuje bez námahy všetku nečistotu vrátane usadenín 
prachu z brzdových doštičiek. Neobsahuje fosfáty a orga-
nické rozpúšťadlá.

Odstraňovač hmyzu Čistič diskov

11.88 11.90

Na vonkajšie čistenie karosérií vozidiel. Svojím zložením 
zaručuje jednoduché a dokonalé umytie vozidla. Aktívna 
pena spoľahlivo odstraňuje z karosérie všetky nečistoty. 
Je vysoko účinný a šetrný k lakom. Penivý roztok si poradí 
s akoukoľvek nečistotou.

Na dokonalé umytie vášho vozidla. Výrobok typu 2 v 1. Pri 
čistení je zároveň nanášaný film ochranného vosku, ktorý 
zaručí dlhodobý lesk karosérie i v nepriaznivých klimatic-
kých podmienkach. Po aplikácii šampónu je potrebné auto-
mobil opláchnuť čistou vodou a sklá vyleštiť.

Autošampón Leštiaci šampón s voskom

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA10302CT aerosólový sprej 400 ml 12 ks  

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA00005
fľaša  

s rozprašovačom
450 ml 12 ks  

FARBA: biela

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA00017
fľaša  

s rozprašovačom
450 ml 12 ks  

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA00009
fľaša  

s rozprašovačom
450 ml 12 ks  

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA00035 fľaša s uzáverom 450 ml 12 ks  

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA00029 fľaša s uzáverom 450 ml 12 ks  

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA10100 aerosólový sprej 400 ml 12 ks  
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12.90 12.10

Je dlhodobo pôsobiaci sprej, vytvárajúci ľahko lepkavý ná-
nos, ktorý poskytuje ochranu proti prehryznutiu dôležitých 
častí automobilu hlodavcami (myš, plch, potkan, krysa i.) 
a drobnými šelmami (lasica, kuna i.). Ide najmä o elektrické 
vedenia, káble zapaľovania, hadice brzdového a chladiace-
ho systému, klinové remene, manžety a gumové tesnenia 
a systémy pruženia. Chráni tiež pri dlhotrvajúcich dažďoch.

Pre vysoký lesk motora. Ochraňuje časti motora a agregátu 
vrátane batérie, zapaľovacích káblov a hadíc pred vlhkos-
ťou, soľou a špinavou vodou. Konzervácia povrchu motorov 
všetkých typov vozidiel. Vytvára súvislý ochranný film. Lak 
je tepelne odolný.

Sprej na ochranu kabeláže proti 
hlodavcom a kunám

Ochranný lak na motor

12.32 12.40

Na regeneráciu a ochranu pneumatík, ale tiež gumových či 
plastových dielov. Pôsobí antistaticky, chráni pred tvorbou 
trhlín a krehnutím. Neagresívny ku kovom a lakom. Odstra-
ňuje usadený prach z brzdových dosiek na ráfikoch. Možno 
nanášať aj na mokré povrchy.

Na údržbu a starostlivosť elektrických zariadení v automobi-
lovom priemysle ako ochrana elektrických kontaktov alter-
nátorov, rozdeľovačov, sviečok, reflektorov. Ochraňuje trecie 
plochy kontaktov pred oxidáciou, vytesňuje vlhkosť a vodu, 
predlžuje životnosť elektromechanických častí elektrických 
zariadení.

Penový oživovač pneumatík Elektro - kontakt sprej

12.20Cockpit sprej
Pre sviežu vôňu a vysoký lesk interiéru vášho automobilu. Čistí, ošetruje, chráni a konzervuje všetky plastové, gumové a koženkové diely. 
Ochraňuje interiér vozidla proti znečisteniu, statickej elektrine a vlhkosti, osviežuje farby, odpudzuje prach. Neobsahuje silikón.

12.20Čistič palubných dosiek
Pre sviežu vôňu a vysoký lesk interiéru vášho automobilu. Čistí, ošetruje, chráni a konzervuje všetky plastové, gumové a koženkové diely. 
Ochraňuje interiér vozidla proti znečisteniu, statickej elektrine a vlhkosti, osviežuje farby, odpudzuje prach. Neobsahuje silikón.

12.30Oživovač - čistič plastov
Na ochranu a oživenie vzhľadu plastových povrchov, sklolaminátu, vinylu a lakovaného dreva. Určený špeciálne pre spojlery, nárazníky, 
ozdobné lišty automobilov a plastové kufre motocyklov alebo skútrov. Ochraňuje ošetrené diely pred atmosférickými a chemickými vplyvmi 
a pôsobením UV žiarenia. Odpudzuje prach, vlhko a vodu, zvyšuje lesk. Obsahuje silikón.

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA30301 aerosólový sprej 400 ml 12 ks  

TA30303 kanyster 10 l voľne  

TA30302 kanyster 30 l voľne  

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

VÔŇA POZNÁMKA

TA302053 aerosólový sprej 400 ml 12 ks citrón  

TA302054 aerosólový sprej 400 ml 12 ks zelené jablko  

TA302055 aerosólový sprej 400 ml 12 ks anti tabak  

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

VÔŇA POZNÁMKA

TA30204 aerosólový sprej 400 ml 12 ks pomaranč  

TA30205 aerosólový sprej 400 ml 12 ks vanilka  

TA302051 aerosólový sprej 400 ml 12 ks cool fresh  

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA30101 aerosólový sprej 400 ml 12 ks  

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA30110 aerosólový sprej 400 ml 12 ks  

FARBA: transparentná

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA30401 aerosólový sprej 400 ml 12 ks  

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA21106 aerosólový sprej 400 ml 12 ks  

FARBA: biela pena
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12.50 12.60

Pre dlhodobú ochranu pred koróziou, oxidáciou a znečiste-
ním. Určený na konzerváciu lemov, plôch a hrán na dverách 
automobilov, batožinových priestorov, nástupných hrán, 
ošetrenie dutín a pod. Po zaschnutí vytvorí transparentný 
vodoodpudivý plastický film. Odolný, vlhku a slanej vode 
a teplotám nad 100 °C. Je nestekavý a nie je agresívny na 
plastové a gumové časti vozov.

Je vynikajúci prípravok na zvýšenie účinku stekania vody. 
Zabráni stekajúcej vode, aby vznikali mokré kvapky na povr-
chu skiel a zabráni tak vzniku následných máp po ich odpa-
rení. Ideálny na sklá automobilov, sprchové kúty a výklady.

Ochranný vosk Tekuté stierače v spreji

12.70 12.72

Je jedinečný čistiaci prostriedok pre hladkú kožu všetkého 
druhu: kožené sedačky, autodoplnky, obuv, batohy a kufre. 
Dokonale zbaví kožu nečistôt a naďalej sa o ňu stará a chráni 
v pracovnom procese. Zachováva jej prirodzené vlastnosti 
a necháva ju priedušnú. Zabraňuje krehnutiu kože a zvyšuje 
jej pružnosť. Nie je vhodná na kožu z divokej zveri.

Čistič klimatizácie Starostlivosť o kožu

13.10 13.20

Na údržbu a čistenie zváracích trysiek (napr. plynových 
alebo pre CO2), k ochrane zváraných kusov pred účinkom 
rozstreku zvarového kovu, bez vplyvu na zvar. Vhodný na do-
datočné ošetrenie materiálu pred galvanizáciou, eloxovaním 
atď.

Na trvalé vnútorné a vonkajšie mazanie všetkých druhov 
prevodov, ako je napr.: reťazový, ozubený, vrtuľový a pod. 
Vhodné mazadlo pre guľkové a valčekové ložiská, mecha-
nické čapy, kĺby atď. Zvyšuje kĺzavosť a predlžuje životnosť 
materiálov. Odoláva teplotám od -40°C do +150°C.

Ochranný zvárací sprej Reťazový olej

12.28Leštenka na chróm a nerez
Je veľmi účinný penový prostriedok na čistenie a starostlivosť o chróm, nerez a ušľachtilú oceľ (masky áut, okrasné lišty a lemovanie, disky 
kolies, vodovodnej batérie, chrómových časti nábytku, zábradlí a iných doplnkov). Zabraňuje ďalšiemu sadaniu nečistôt vďaka svojmu výbor-
nému antistatickému účinku. Neobsahuje silikón.

13.30Sprej na klinové remene
Pre všetky hnané klinové, guľaté a ploché remene z tkaniny, PVC, kože a gumy, ktoré sú vystavené vlhkému prostrediu a dlhodobej prevádzke. 
Zvyšuje priľnavosť a ťažnú silu, zabezpečuje odolnosť proti vlhku a striekajúcej vode. Zabraňuje preklzávaniu a pískaniu klinových remeňov.

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA20301 aerosólový sprej 400 ml 12 ks  

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA00076 aerosólový sprej 400 ml 12 ks  

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA00078 aerosólový sprej 400 ml 12 ks  

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA30501 aerosólový sprej 400 ml 12 ks  

FARBA: žltá

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA00080 aerosólový sprej 400 ml 12 ks  

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA00070 aerosólový sprej 400 ml 12 ks  

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA20201 aerosólový sprej 400 ml 12 ks  

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA20101 aerosólový sprej 400 ml 12 ks  

Ideálny penový prostriedok na čistenie a dezinfekciu klima-
tizácie v automobiloch, ale aj bežných vetracích a ventilač-
ných systémov kúpeľní a sáun. Vhodný pre digestor v do-
mácnostiach a reštauračných zariadeniach. 
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13.40 13.44

Pre auto, dom i domácnosť. Ideálny pre klzné, valivé i toči-
vé mechanizmy, klinové, guľaté, ploché a ozubené remene 
z tkaniny, kože, PVC a gumy. Kvalitný jednozložkový mazací 
prostriedok bez obsahu tukov, olejov, riedidiel a živíc. Vy-
tvára ochranný a ošetrujúci klzný film s vysokou tepelnou 
odolnosťou. Zabraňuje prilepeniu zvyškov lepidiel na lisoch 
a vodiacich častiach. 

Na montáže a demontáže segmentov kotúčových či bubno-
vých bŕzd, kĺbových závesov, čapov, výfukov, zapaľovacích 
sviečok, svorníkov motorov alebo tepelných výmenníkov. 
Ochranný prostriedok všetkých tepelne zaťažovaných me-
chanických dielov strojov a zariadení. Zabraňuje zadretiu 
skrutiek vplyvom vysokej teploty, korózie alebo pri inom 
mechanickom namáhaní, uľahčuje montáž či demontáž. 
Tepelná odolnosť -30 °C až +1100 °C.

Silikónový sprej Medená pasta v spreji

13.46 13.50

Na mazanie vysoko teplotne zaťažených klzkých plôch či 
spojov. Ideálne pre závitové spoje spaľovacích motorov 
a turbín v strojárstve. Chráni trecie plochy pred koróziou, 
odoláva horúcej a studenej vode, väčšine kyselín a liehom. 
Tepelná odolnosť -40 °C až +1400 °C.

Na kvalitné mazanie mechanických pohonov, ako sú ozu-
bené prevody, pákové mechanizmy, reťazové pohony, 
elektrické spínače, pánty, zámky, ložiská. Chráni proti ko-
rózii a oxidácii. Znižuje trenie, zvyšuje kĺzavosť. Vhodná pre 
konzerváciu el. kontaktov batérií, mazanie pántov, zámkov, 
prevodov a pod.

Keramické mazivo Biela vazelína

07.35 13.52

Na mazanie valivých ložísk pri bežných prevádzkových pod-
mienkach, klzných tiahel, čapov hriadeľov, ozubených pre-
vodov, vodných čerpadiel, ložísk práčok a pod. Univerzálne 
použiteľná v priemysle, ale i v domácnosti. Veľmi dobre 
odoláva vplyvom vody a vďaka svojmu zloženiu má dobré 
ochranné vlastnosti proti korózii a hrdzaveniu. Neobsahuje 
rozpúšťadlá a živice.

Na mazanie valivých ložísk pri bežných prevádzkových pod-
mienkach, klzných tiahel, čapov hriadeľov, ozubených pre-
vodov, vodných čerpadiel, ložísk práčok a pod. Univerzálne 
použiteľná v priemysle, ale i v domácnosti. Veľmi dobre 
odoláva vplyvom vody a vďaka svojmu zloženiu má dobré 
ochranné vlastnosti proti korózii a hrdzaveniu. Neobsahuje 
rozpúšťadlá a živice.

Univerzálna vazelína RL Univerzálna vazelína

13.53 13.90

Na pružné tesnenie prevodových skríň, olejových vaní, 
ohrievacích a priemyslových pecí, tepelných výmenníkov, 
parovodov, tmelenie / tesnenie kotlových prírub, dvierok, 
limcov a pod. Tmel odoláva ropným produktom, mazivám, 
nemrznúcim zmesiam a teplotám v rozmedzí -60 °C až 
+260 °C, krátkodobo až +315 °C.

Na univerzálne použitie. Premazávanie tepelne namáhaných 
dielov, klzných i trecích plôch a pod. Vhodný na kov, gumu, 
plasty v priemysle, elektrotechnike, ale i v domácnosti. 
Mazanie elektromagnetických ovládačov, teleskopických 
antén, pántov a zámkov. Zabezpečí dlhodobé a kvalitné pre-
mazanie dielov. Odpudzuje nečistoty, prach, vlhkosť, vodu, 
je antiadhezívny. Odolný soliam, zásadám, kyselinám a tep-
lotám od -50 °C do +260 °C.

Gasket sealant Teflónový sprej

13.54 13.60

Je vysoko kvalitné a vynikajúce činidlo, ktoré je vhodné proti 
zadretiu. Uplatňuje sa tam, kde väčšina konvenčných lubri-
kantov a činidiel proti zadretiu zlyhá. Extrémne kĺzavý, ne-
strieka a nekvapká. Bez obsahu tukov. Používa sa na sklopné 
strechy, bezpečnostné pásy, palivové články, fitinky, do-
pravníkové pásy, klzné koľajnice, výťahy, tesnenia, dverné 
závesy, bowdenové lanká atď.

Pre všetky typy obrábania s požiadavkou vysokej produkti-
vity a trvanlivosti nástroja. Chladí a maže rezný brit, znižuje 
trenie, opotrebenie nástroja, predlžuje životnosť. Vyvinutý 
pre rezanie závitov, vŕtanie, frézovanie, rezanie pílou a li-
sovanie. Pre všetky druhy ocele, liatiny, ušľachtilej ocele, 
medi, mosadze, hliníka a ich zliatin. Aktivuje proces chrá-
nenia. Neobsahuje minerálne oleje a je biologicky plne 
odbúrateľný.

Nestekavé mazivo Rezný a vŕtací olej

  
OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH

POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA21105 aerosólový sprej 400 ml 12 ks  

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA20401 aerosólový sprej 400 ml 12 ks  

TA205042 kanyster 10 l voľne  

TA205040 kanyster 30 l voľne  

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA20501 aerosólový sprej 400 ml 12 ks  

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA21108 aerosólový sprej 400 ml 12 ks  

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA30502 kartuša 310 ml 12 ks  

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA30502RL kartuša 310 ml 12 ks  

FARBA: zelená

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA21101 aerosólový sprej 400 ml 12 ks  

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA40901 kartuša 310 ml 12 ks  

FARBA: červená

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA20601 aerosólový sprej 400 ml 12 ks  

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA00075 aerosólový sprej 400 ml 12 ks  
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04.23 
07.10Lepidlo na autosklá PU Windscreen 60 a Primer WS

Je jednozložkový lepiaci a tesniaci tmel na báze polyuretánu. Vytvára vysokopevnostný, trvalo elastický spoj odolný vlhku a vode. Používa sa 
na vysokopevnostné lepenie čelných skiel automobilov, bočných a zadných skiel autobusov, karavanov, osobných vagónov a všetkých skiel 
lodí, člnov a pod. Doba odjazdu vozidla po inštalácii skla 3 hodiny pre 2 airbagy. Sklá a rámy je nutné ošetriť čističom  Primer CV a opatriť 
základovým aktivátorom Primer WS.

04.30 
04.31Lepidlo na autosklá TECFLEX 3060 a čistič FIRST 1

Jednozložkové modifikované polyuretánové lepidlo bez obsahu izokyanátov. Špeciálny prípravok vyvinutý pre priemysel, autodielne, servisy. 
Vykazuje vynikajúcu priľnavosť ku sklu a kovu bez použitia primerov. Používa sa na lepenie a tmelenie pevnostného skla a časti karosérie 
v automobilovom priemysle, kamiónoch, autobusoch, leteckom a námornom priemysle, pri stavebných a poľnohospodárskych strojoch. 
Po nalepení autoskla môže byť vozidlo uvedené opäť do prevádzky už po 90 minútach za podmienky, že bola dodržaná metóda správneho 
lepenia. Lepené strany musia byť vždy ošetrené čistiacim prostriedkom First One.

13.98Samozvariteľná opravárenská páska
Na núdzové opravy tesnenia v automobiloch, motocykloch, člnoch, karavanoch, bandáže káblov v elektrotechnike a telekomunikáciách, 
opravy záhradných hadíc a rozvodov bazénových systémov domácnosti. Vykazuje izolačné a tesniace vlastnosti, je plastická, odolná voči che-
mikáliám, vode a UV žiareniu. Elektrická prieraznosť: 20 kV, preťaženie až 600%. Vhodná snáď na všetky druhy podkladov ako polypropylén, 
polyetylén, etylén, propylén, kaučuk, PVC-U, PVC, butyl, neoprén, teflón, oceľ, plasty, sklo a pod. Polyisobutylová páska nie je lepiaca páska, 
pri preťahovaní odmotávanej pásky (cca 50%) dochádza k vulkanizačnému (samozvariteľnému) efektu a k zmene na homogénnu hmotu. 
Tepelná odolnosť pásky -40 °C až +90 °C. Aplikovať pásku je možné v rozsahu +5 °C až +60 °C.

OBJ. ČÍSLO ŠÍRKA (mm) DĹŽKA (m)
POČET KS  
V KARTÓNE

FARBA POZNÁMKA

TA70000 19 5 voľne čierna  

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

FARBA POZNÁMKA

32402BD kartuša 290 ml 12 ks čierna  

71350BD fľaša čističa 1 liter 6 ks transparentná  

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

FARBA POZNÁMKA

32401BD kartuša 310 ml 12 ks čierna  

71351BD dóza primeru 30 ml 12 ks transparentná  

Poznámky
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14.10 14.12

Na ochranu kovových dielov pred klimatickými vplyvmi. 
Vhodný k športovému tónovaniu osobných automobilov 
alebo len na obnovenie zájdených povrchov. S vysokou kry-
cou schopnosťou, rýchloschnúci.

Na dekoratívne nástreky kovov a plastov v lesklom čiernom 
odtieni. Nástrek chráni povrchy pred klimatickými vplyvmi, 
nárazmi drobných kamienkov a štrku. Je rýchloschnúci, ne-
stekavý, oteruvzdorný s vysokou krycou schopnosťou. Pou-
žíva sa ako nástrek plastových a oceľových dielov karosérie 
motocyklov, automobilov. Vhodný na kov, plasty, polyester, 
drevo, betón a iné podklady opatrené základným náterom.

Autolak čierny mat Autolak čierny lesk

14.20 14.30

Na ochranu automobilových ráfikov pred posypovými soľa-
mi, oxidáciou, koróziou a klimatickými vplyvmi. Rýchlo za-
sychá, ráfik je použiteľný cca po 15 minútach po nanesení 
strieborného laku.

Na ochranu pred koróziou s dlhodobým účinkom na všetky 
typy oceľových podkladov. Chráni miesta po vŕtaní, rezaní, 
zváraní, brúsení, ohýbaní. Opravy zinkových vrstiev. Vytvára 
hladký film bez pórov, odolávajúci teplotám až +300 °C. 
V suchom stave obsahuje až 90% zinku. Pretierateľný.

Lak na ráfiky – strieborný Zinkový sprej

14.32 14.40

Na povrchovú opravu zinkových vrstiev po vŕtaní, rezaní, 
zváraní, brúsení, ohýbaní. Možno ho použiť na všetky typy 
oceľových podkladov. Chráni pred koróziou. Vytvára hladký 
film bez pórov, odolávajúci teplotám až +300 °C. V su-
chom stave obsahuje až 90% zinku. Pretierateľný.

Na ochranu všetkých typov kovových podkladov s poškode-
nou pozinkovanou vrstvou s požiadavkou na vysokú ochranu 
proti oxidácii a korózii po zváraní alebo mechanických úpra-
vách (vŕtanie, rezanie, a pod). Určený na spoje klimatizácií, 
teplovzdušných rozvodov, vykurovacích zariadení a pod. 
Trvalo odolný teplotám +250 °C, krátkodobo až +500 °C. 
V suchom stave obsahuje okolo 67% zinku a 19% hliníka.

Opravátor zinku Zink - Alu sprej

14.42 14.50

Na kvalitnú ochranu pred koróziou, napr. výfukové systémy, 
kryty strojov, matice, skrutky, mriežky alebo potrubie. Ná-
strek je krátkodobo odolný teplotám až +500 °C, dlhodo-
bo +400 °C. Rýchloschnúci, pretierateľný a oteruvzdorný. 
Chráni pred koróziou, oxidáciou, kyselinami a liehmi. Má 
prirodzený vzhľad - v suchom stave obsahuje 99,5% hliníka.

Na ochranu proti hrdzi, zastavuje koróziu a vytvára univer-
zálny podklad pre laky. Možno ju nanášať aj na zhrdzavené 
materiály. Ideálna na poškodené časti karosérie vozidiel 
a rámov motocyklov, ako základný náter oceľových častí 
stavebných a poľnohospodárskych strojov a pod.

Hliníkový sprej Antikorózna ochrana –  
červenohnedá

14.60 14.70

Na ochranu dutín proti vzniku, ale aj zastavenie korózie. 
Vynikajúca penetračná schopnosť umožňuje prienik do 
najmenších dutín. Chráni komplexne, preniká pod vlhkosť 
a  vodu.

Na ochranu proti pôsobeniu vody, soli, odlietajúceho štrku 
a korózii, na báze syntetického kaučuku pohlcujúceho hluk. 
Chráni predné spojlery, prahy, dvere vozidiel, podvozky, 
blatníky ochranných krytov a iné. Vytvára pevne priľnavý, 
pretierateľný ochranný film.

Ochrana dutín Ochrana podvozkov – kaučuk

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA21104 aerosólový sprej 400 ml 12 ks  

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA40101 aerosólový sprej 400 ml 12 ks  

FARBA: čiernaFARBA: čierna

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA40301 aerosólový sprej 400 ml 12 ks  

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA40201 aerosólový sprej 400 ml 12 ks  

FARBA: zinkový odtieňFARBA: strieborná

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA40401 aerosólový sprej 400 ml 12 ks  

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA00081 aerosólový sprej 400 ml 12 ks  

FARBA: zinkovo-hliníkový odtieňFARBA: zinkový odtieň

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA40501 aerosólový sprej 400 ml 12 ks  

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA21102 aerosólový sprej 400 ml 12 ks  

FARBA: červenohnedáFARBA: hliníkový odtieň

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA40701 aerosólový sprej 400 ml 12 ks  

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA40601 aerosólový sprej 400 ml 12 ks  

FARBA: čiernaFARBA: nažltlá
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06.30 07.06

Je moderný a špeciálny tmel v kartuši, navrhnutý pre mo-
torový priemysel, na obnovu a opravu podvozkov osobných 
automobilov, autobusov, karavanov, osobných vagónov. 
Chráni proti mechanickému poškodeniu a poškodeniu ko-
róziou. Redukuje prenos zvuku v prípade akustických vib-
rácií. Lepenie hydroizolácií a PVC fólií s podkladovou vrst-
vou z netkanej PES textílie. Nanáša sa špeciálnou pištoľou 
na kartuše alebo bežnou pištoľou a následne sa rozotiera 
špachtľou, stierkou alebo štetcom. 

Špeciálna pištoľ, umožňujúca uskutočňovať nástreky MS 
polymérov, odolné protimrazovým soliam, olejom a iným 
ropným látkam napr. na podvozky automobilov po ich opra-
ve.

Hercuseal SEALER 306 /  
striekateľný MS polymér

Aplikačná pištoľ na striekateľný  
MS polymér SEALER 306

14.72

Na tmelenie a škárovanie oceľových dielov automobilov opatrených základným i krycím náterom alebo bez náteru. Podtmelovanie karosár-
skych dielov ako sú blatníky automobilov, autobusov, obytných prívesov, dielov kabín žeriavov a strojných zariadení a pod. Antikorózny, max. 
povolená deformácia 12,5%. Odolný vode a vlhkosti. Tlmí vibrácie a pružne tesní.

Karosársky tmel

Auto tesnenie 230-17

13.72 13.70

Na rýchle rozmrazenie zamrznutých skiel, svetlometov 
a spätných zrkadiel automobilov. Okamžite odstraňuje ná-
mrazu a ľad. Má výborné čistiace účinky a zabraňuje opätov-
nému zamŕzaniu. Nenarušuje lak a gumové časti karosérie. 
Nenapadá kov, plasty, polykarbonáty.

Na rozmrazovanie zamrznutých skiel automobilov, svetlo-
metov a dverných zámkov. Okamžite odstraňuje námrazu 
a ľad. Spomaľuje nové zamŕzanie. Je rýchly, účinný s vy-
sokou čistiacou silou. Nenapadá kov, plasty, polykarbonáty, 
lak ani gumové tesnenia.

Rozmrazovač skiel Rozmrazovač

13.80

14,75

Rýchly štart
Na všetky druhy benzínových a naftových motorov motocyklov, osobných a nákladných automobilov, v poľnohospodárstve i v priemysle. 
Určený pre autodielne, poľnohospodárov, domácich majstrov a motoristov. Umožňuje rýchly a ľahký štart motora, zabraňuje zamrznutiu 
karburátora a šetrí tým motor a batériu.

Na dotesňovanie predných, bočných a zadných autoskiel v gumovom obložení, tesnenie a lepenie dielov karosérií. Vyniká vysokou priľnavos-
ťou ku sklu, k eloxovanému hliníku, nerezu plechu či povrchovo upravenému kovu. Nepretierateľný, rýchloschnúci.

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA20901 aerosólový sprej 400 ml 12 ks  

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

N173 aplikačná pištoľ 1 ks voľne  

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

52130BD kartuša 290 ml 12 ks  

FARBA: šedá

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA20801 aerosólový sprej 400 ml 12 ks  

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA000320
fľaša  

s rozprašovačom
450 ml 

+ 50 ml
12 ks  

TOVAR NA OBJEDNÁVKU

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

FARBA POZNÁMKA

TA40902 kartuša 310 ml 12 ks biela  

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

FARBA POZNÁMKA

TA21010 kartuša 310 ml 12 ks čierna  
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11.96

13.93

11.94

13.92

Letný koncentrát do ostrekovačov

Brzdová kvapalina DOT3

Je vysoko koncentrovaný roztok miešateľný s vodou v po-
mere 1:100. Takto namiešaná zmes vyniká vysokou čis- 
tiacou silou - jednoducho odstraňuje hmyz a prach z ciest 
zachytený na čelných sklách. Fľaša obsahuje parfumované 
látky a je opatrená nádržkou s odmerkou pre presné dáv-
kovanie.

Na všetky hydraulické brzdové systémy automobilov, bod 
varu min. 230 °C. Zodpovedá normám ISO 4925, SAEJ 
1703, FM VSS § 571.116 (DOT3). Miešateľná s brzdovými 
kvapalinami rovnakej špecifikácie. Pri výmene alebo dopl-
není brzdovej kvapaliny dodržujte pokyny výrobcu vozidla. 
Po otvorení obalu ihneď spotrebujte.

13.77 13.76

Letná kvapalina do ostrekovačov

Brzdová kvapalina DOT4

Je zimná zmes do ostrekovačov s bodom mrazu -20 °C. 
Možno ho použiť ako koncentrát alebo ju riediť s vodou na 
požadovanú nižšiu mrazuvzdornosť. Má výborné čistiace 
vlastnosti, nenarúša polykarbonáty a lak karosérie. Tabuľka 
riedenia s vodou: - 7°C riedenie 1:1, - 20°C riedenie 1:0.

Je zimná zmes do ostrekovačov s bodom mrazu -30 °C. 
Možno použiť ako koncentrát alebo ju riediť s vodou na 
požadovanú nižšiu mrazuvzdornosť. Má výborné čistiace 
vlastnosti, nenarúša polykarbonáty a lak karosérie. Tabuľka 
riedenia s vodou: - 10°C riedenie 1:1,  - 15°C riedenie 
1:0,5,  - 30°C riedenie 1:0.

Je parfumovaná zmes do ostrekovačov všetkých typov 
motorových vozidiel. Kvapalina obsahuje povrchovo aktív-
ne látky, ktoré zaručujú ľahké odstránenie zvyškov hmyzu 
a ostatných nečistôt. Pre zachovanie čistiaceho účinku sa 
ďalej neodporúča riediť.

Na všetky hydraulické brzdové systémy automobilov, bod 
varu min. 260 °C. Zodpovedá normám ISO 4925, SAEJ 
1703, FM VSS § 571.116 (DOT4). Miešateľná s brzdovými 
kvapalinami rovnakej špecifikácie. Pri výmene alebo dopl-
není brzdovej kvapaliny dodržujte pokyny výrobcu vozidla. 
Po otvorení obalu ihneď spotrebujte.

13.78Nemrznúca kvapalina do ostrekovačov -40°C

Nemrznúca kvapalina do 
ostrekovačov -30°C 

Je zimná zmes do ostrekovačov s bodom mrazu -40 °C. Možno použiť ako koncentrát alebo ju riediť s vodou na požadovanú nižšiu mrazu-
vzdornosť. Má výborné čistiace vlastnosti, nenarúša polykarbonáty a lak karosérie.

Tabuľka riedenia:
-8°C riedenie 1:2 s vodou -18°C riedenie 1:1 s vodou -28°C riedenie 1:0,5 s vodou -40°C riedenie 1:0 s vodou

FARBA: žltá

FARBA: nažltlá

FARBA: modrá FARBA: modrá

FARBA: žltá

FARBA: nažltlá

13.84Diesel ŠTART aditív
Je polyfunkčná prísada do motorovej nafty. Zlepšuje tekutosť a filtrovateľnosť nafty o -7 °C. Zlepšuje studený štart motora. Zvyšuje cetanové 
číslo o 5 jednotiek. Zvyšuje výkon motora. Optimalizuje spaľovanie a zmenšuje spotrebu paliva. Udržuje čistotu vstrekovacích trysiek a celého 
vstrekovacieho systému. Dokonale chráni palivový systém pred koróziou, predlžuje životnosť vstrekovacieho čerpadla a trysiek. Zvyšuje maza-
ciu schopnosť nafty. Stabilizuje naftu a predlžuje jej skladovaciu dobu. Zlepšuje celkovú ekonomiku prevádzky. Dávkuje sa v pomere 1:1000.

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

FARBA POZNÁMKA

TA00045 fľaša 1 liter 6 ks modrá  

TA00046 kanyster 3 litre 4 ks modrá  

TA00047 kanyster 5 litrov 2 ks modrá  

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA00050 fľaša 1 liter 6 ks  

TA00051 kanyster 3 litre 4 ks  

TA00052 kanyster 5 litrov 2 ks  

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA00060 fľaša 1 liter 6 ks  

TA00061 kanyster 3 litre 4 ks  

TA00062 kanyster 5 litrov 2 ks  

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA60101 kanyster 3 litre 4 ks  

TA60102 kanyster 5 litrov 2 ks  

TA60103 kanyster 25 litrov voľne  

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA50100 dóza s dávkovačom 250 ml 16 ks  

Nemrznúca kvapalina do 
ostrekovačov -20°C

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

FARBA POZNÁMKA

TA7621 fľaša 500 ml voľne modrá  

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA72005 fľaša 500 ml 10 ks  

TA72006 kanyster 3 litre 3 ks  

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
V KARTÓNE

POZNÁMKA

TA72000 fľaša 500 ml 10 ks  

TA72001 kanyster 3 litre 3 ks  



Poznámky






