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Csökkenti az olajfogyasztást.  
Stabilan tartja a motorolajak viszkozitását az 
állandó olajnyomás érdekében. A legzordabb 
üzemi feltételek között is kiváló védelmet 
nyújt a motorolajok mechanikus nyírási 
vesztesége ellen. Megakadályozza a gyakori 
hidegindítás okozta motorolaj hígulást. A 
mozgó motoralkatrészek jobb tömítettsége 
révén csökken az olajfogyás. Ezért különösen 
az öregebb autókhoz alkalmas. Csökkenti a 
szelepemelő, hidro tőke zajokat.  
 
Alkalmazása: Minden ásványi és szint. benzin- 
és diesel motorolajhoz. Minőségét korlátlan 
ideig megőrzi. 

 
A Motor Flush egy olyan hatóanyag 
kombináció, mely speciális adalékokból és 
hordozófolyadékból áll. A nagyhatású 
detergens és diszperziós adalékok a hordozó-
folyadékkal kombinálva oldják az iszap- és 
lakk-képzőket. Az olajban oldódó és nem 
oldódó szennyeződéseket lebegésben tartja, 
melyek azután az olajcsere során eltávolításra 
kerülnek. A lerakódásoktól és 
szennyeződéstől megtisztított motor és a 
tiszta friss olaj maximális teljesítőképességet 
biztosítanak.  
 
Jellemzők: 
- kímélő és gyors tisztítás  
- semleges a tömítésekre és egyéb anyagokra 
nézve  
- katalizátor-kompatibilis  
- rendkívül gazdaságos  
- nem okoz pótlólagos környezet terhelést  
- egyszerű alkalmazás  

 

 
Véget vet a környezetszennyező olajfoltoknak 
az utcán és a garázsban. Regenerálja a 
motortömítéseket és csökkenti a 
dugattyúgyűrűknél az olajfogyasztást (az 
állandó viszkozitás révén) és a 
szelepvezetékeknél (a regenerált tömítések 
révén). Megakadályozza a kékes színű 
kipufogófüst keletkezését. Kiegyenlíti a 
viszkozitás csökkenést és csökkenti a 
motorzajt. 
 
Alkalmazása: Minden benzin- és dieselüzemű 
motorhoz, minden kereskedelemben 
forgalmazott motorolajhoz alkalmas. 
Minőségét korlátlan ideig megőrzi. 

 
Teljes szintetikus motorolaj adalék. 
Jelentősen csökkenti a kopást. A jó 
nyomásálló, kopáscsökkentő adalékok a 
motor egymással érintkező súrlódó felületein 
kialakítanak egy nagyon vékony, a kopási 
feltételek között formálódó és csúszós 
réteget, amely min. 50.000 km-ig fejti ki 
hatását.  
 
Előnyei: Jelentős kopáscsökkenés. Hosszabb 
motorélettartam. A jó súrlódási 
tulajdonságok révén csökken az üzemanyag 
fogyasztás és a káros anyag kibocsátás. Jó 
motorteljesítmény, nyugodtabb 
motorüzemelés. 
 
Alkalmazása: Az olajcsere UTÁN történik az 
adalék hozzáadása a frissolajhoz, 250 ml 
elegendő max.5 liter olajtartalmú 
motorokhoz. A motorvédő adalék hozzáadása 
a kiváló kopáscsökkentő teljes szintetikus 
könnyűfutású olajokhoz még kb.35 %-kal 
tovább csökkenti a kopást. Hosszú távon 
kifejtett hatás: 50.000 km-re. Minőségét 
korlátlan ideig megőrzi 
 

 
A hidro tőke optimális működéséhez 
szükséges. Csökkenti a hidro tőke kopását és 
a fémes zajokat.  
Tisztítja a szelepeket és a furatokat.  
Benzin és diesel üzemű motorokhoz.  
Turbó- és katalizátor tesztelt.  
 
Felhasználása: 250 ml elegendő 6 liter 
motorolajhoz. Hozzáadható minden fajta 
ásványi és szintetikus olajhoz. Minőségét 
korlátlan ideig megőrzi 

Cikkszáma: MEG 6555 

Kiszerelése: 250 ml 

Csomagolás/Karton: 12 db 
 

Cikkszáma: MEG 6556 

Kiszerelése: 250 ml 

Csomagolás/Karton: 12 db 
 

Cikkszáma: MEG 6557 

Kiszerelése: 250 ml 

Csomagolás/Karton: 12 db 
 

Cikkszáma: MEG 6558 

Kiszerelése: 250 ml 

Csomagolás/Karton: 12 db 
 

Cikkszáma: MEG 6559 

Kiszerelése: 250 ml 

Csomagolás/Karton: 12 db 
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Üzemanyag rendszer 
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meguin                        

Karburátor Tisztító 
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Diesel Rendszer 

Tisztító 

meguin                         

Hűtőradiátor Tisztító  
meguin                           

Hűtőradiátor Tömítő 

     
 
Tisztítja az elszennyeződött benzin 
befecskendező rendszereket, eltávolítja az 
elkokszosodott maradványokat és 
lerakódásokat az adagolóról,a befecskendező 
szelepekről valamint a szívó szelepekről. 
Emiatt: Könnyű az indítás, nem rángat a 
motor. 
 
Alkalmazása: Az olyan problémák, mint pl. 
indítási nehézségek, nem egyenletes 
üresjárat, nem jó gáz felvétel, teljesítmény 
visszaesés, benzinszegény motorrángatás és 
rossz kipufogógáz értékek kiküszöbölésére. 
Hatását hosszú távon, 2000 km-re fejti ki. 
Hozzáadagoláskor a tank legalább 3/4-részig 
legyen tele.  
 
Minőségét korlátlan ideig megőrzi. 

 
 
 

 
Lebontja a porlasztóban,a szelepeken, a 
gyújtógyertyákon és különösen az égéstérben 
keletkező szennyeződéseket, lerakódásokat. 
Tisztán tartja a motort, melyben kevesebb 
káros anyag keletkezik az égés 
következtében, üzemanyag takarékosabb és 
így környezetkímélőbb. 
Turbó és katalizátortesztelt  
 
Alkalmazása: Minden 4- és 2-ütemű 
benzinüzemű motor üzemanyagához 
adagolható, különösen a 
gépjárműmotorokhoz, de a kis-, ipari vagy 
hajómotorokhoz is.  
Hozzáadáskor a tanknak min. 3/4-részig 
töltve kell lennie. 2000 km-ig fejti ki.  
 
Minőségét korlátlan ideig megőrzi. 

 
Eltávolítja a lerakódásokat a befecskendező 
fúvókákról és az égéstérből. 
Tisztán Tartja a teljes üzemanyagrendszert. 
Növeli a cetánszámot. Kiküszöböli a motor 
egyenetlen járását, kiválóan alkalmazható a 
hibák megelőzésére.  
Nagyobb üzembiztonságot eredményez, a 
javítási gyakoriság csökken.  
Védelmet nyújt a korrózió ellen.  
 
Alkalmazása: Minden diesel üzemű motorhoz.  
Megelőzésre: Minden szerviz alkalmával. A 
flakon tartalma elegendő 75 liter 
üzemanyaghoz. 
 
 Minőségét korlátlan ideig megőrzi 

 
A hűtő/fűtőrendszerben keletkező 
lerakódások akadályozzák a megfelelő 
hőcserét, blokkolják a termosztát szelepeket 
és a szabályozó mechanizmusokat. 
A túl magas motorhőmérséklet 
következtében a motor gazdaságtalanul 
működik, nagy kopásnak van kitéve és fennáll 
a károsodás veszélye is.  
A Hűtőtisztító biztonsággal kiküszöböli ezeket 
a veszélyes lerakódásokat és elősegíti az 
optimális motorhőmérsékletet és megfelelő 
üzembiztonságot nyújt. 
 
Alkalmazása: Minden vízhűtéses hűtő- és 
fűtőrendszerhez. Nem tartalmaz agresszív 
savakat és lúgokat és savsemlegesítő hatású. 

 
Nem egyszerű lokalizálni a hűtőrendszeren a 
kőfelverődés miatti vagy a porózus forrasztási 
helyen és hajszálrepedéseknél kialakult 
tömítetlenségeket (csak a csökkenő 
hűtővízszintet lehet megállapítani). 
Az ilyen jellegű szivárgási helyeket a 
hűtőtömítő azonnal, probléma mentesen és 
tökéletesen tömíti. Ezáltal védi az égésteret a 
hűtőanyag bekerülése miatti károsodás ellen. 
Az összes szokásos hűtővízdúsító adalékkal és 
fagyállószerrel együtt alkalmazható. 
 
Alkalmazása: Minden hűtővíz és vízszűrő 
nélküli fűtőrendszerhez. Alumínium és 
műanyaghűtőkhöz is használható.  
 
Minőségét korlátlan ideig megőrzi. 

Cikkszáma: MEG 6550 

Kiszerelése: 250 ml 

Csomagolás/Karton: 12 db 
 

Cikkszáma: MEG 6552 

Kiszerelése: 250 ml 

Csomagolás/Karton: 12 db 
 

Cikkszáma: MEG 6551 

Kiszerelése: 250 ml 

Csomagolás/Karton: 12 db 
 

Cikkszáma: MEG 6553 

Kiszerelése: 250 ml 

Csomagolás/Karton: 12 db 
 

Cikkszáma: MEG 6554 

Kiszerelése: 250 ml 

Csomagolás/Karton: 12 db 
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Válogatott oldószerek kombinációja 
szerkezeti elemek biztonságos és 
problémamentes tisztításához és 
zsírtalanításához a gépjárműiparban és más 
ipari területeken. 
Az alacsony felületi feszültségnek 
köszönhetően a termék igen jó behatoló 
képességgel rendelkezik, és így gond nélkül 
oldja az olajat, zsírt, gyantát, valamint a 
kátrányjellegű maradványokat és egyéb 
szennyeződéseket még a nehezen 
hozzáférhető helyeken is.  
Az oldószer elpárolgása után tiszta, 
zsírmentes felületet kapunk.  
- alacsony felületi feszültség  
- jó behatoló képesség  
- oldja a gyanta- és kátránylerakódásokat  
- kiküszöböli az olajos és zsíros 
szennyeződéseket  
- maradék nélkül tisztít  
- nagy hatóanyag részarány (97%)  
- környezet semleges hajtógáz  
- gazdaságos felhasználás  
- univerzális alkalmazás  
- biztonságos használat 

 
Hatékony kenőanyag minden mozgó 
alkatrészhez. Rendkívüli tapadó képességű, 
hosszantartó kenést biztosít. 
Vízálló és nyomásálló. Minden mozgó 
alkatrész kenésére kiválóan alkalmas, úgy, 
mint pl. tengelyek, zsanérok, csuklók, 
csapszegek, bowden huzalok, csúsztatósínek, 
láncok, rugók, záralkatrészek. Megbízható 
korrózióvédelmet nyújt és gátolja az 
elöregedést. 
 
Alkalmazása: A flakont használat előtt erősen 
rázzuk fel. A kezelendő felületet Meguin 
gyorstisztítóval zsírtalanítsuk. Kb. 20 cm-es 
távolságból szórjuk fel a Karbantartó sprayt. 
Használat után a szóró szelepet fúvassuk ki 
tisztára (a flakont fordítsuk a szórófejjel 
lefelé) mindaddig, amíg már csak a tiszta 
hajtóanyag távozik el.  
 
Minőségét korlátlan ideig megőrzi. 
Rendkívül gyúlékony !!! 

 
Kenő, rozsdaoldó, védő és ápolószer.  
Autó, ház és kert körüli, hobby és ipari célra 
sokoldalúan felhasználható.  
Fellazítja a makacsul berozsdásodott 
csavarokat. A mozgó alkatrészeket tartósan 
könnyen járóvá teszi. Védi az összes gépjármű 
villamossági alkatrészt.  
Ápolja a gumifelületeket, nincs többé 
ráfagyás. A nyikorgást és a megszorulást 
megakadályozza. Védelmet nyújt a korrózió 
és az oxidáció ellen.  
Távol tartja a nedvességet és elősegíti a 
bepárásodott motor beindítását.  
Alkalmas kerékpárláncok ápolására és 
kenésére.  
 
Minőségét korlátlan ideig megőrzi. 

 
A kopott és elöregedett műanyagot újjá 
varázsolja. A műanyag felületek visszanyerik 
eredeti fényüket és nem száradnak ki. 
Meggátolja a kellemetlen nyikorgást. Zsírozás 
nélkül is ápol, antisztatikus és portaszító. Jó 
kenési sajátságokkal bír a gumi- és 
műanyagfelületekre nézve, impregnál és 
szigetel, univerzálisan felhasználható. 
 
Alkalmazása: Nyikorgó hangokat adó 
műszerfalakhoz, nehezen járó biztonsági 
övekhez (az öv mindkét oldalára szórjuk fel).  
 
Minőségét korlátlan ideig megőrzi. 

 
Speciális aktív oldószer a szívó- és fojtószelep 
tartományban lerakódott tipikus 
szennyeződések eltávolítására. 
Minden ragadós szennyeződést - mint olaj, 
gyanta, ragasztó stb. - leold és eltávolít. 
Megbízhatóan tisztítja a fúvókákat és belső 
alkatrészeket. Biztosítja a mozgó alkatrészek 
működőképességét és csökkenti az 
üzemanyag fogyasztást.  
- gyors és hatékony tisztítás  
- tisztítás szétszerelés nélkül  
- egyszerű, gazdaságos alkalmazás  
- katalizátorra tesztelt 
Bőségesen fújjuk be a termékkel a nyugalmi 
állapotban lévő alkatrészeket és hagyjuk 2 – 3 
percig hatni. Ezt követően indítsuk be a 
motort és közepes fordulatszámnál 
ismételten fújjuk be a teljes tartományt. 
Makacs szennyeződések esetén ismételjük 
meg az eljárást.  
 
Megjegyzés: A kezelendő felületek 
elhelyezkedésétől függően alkalmazzuk a 
kiszereléshez mellékelt hosszabbító csövet. 

Cikkszáma: MEG 8445 

Kiszerelése: 400 ml 

Csomagolás/Karton: 12 db 
 

Cikkszáma: MEG 8446 

Kiszerelése: 250 ml 

Csomagolás/Karton: 12 db 
 

Cikkszáma: MEG 8447 

Kiszerelése: 400 ml 

Csomagolás/Karton: 12 db 
 

Cikkszáma: MEG 8448 

Kiszerelése: 300 ml 

Csomagolás/Karton: 12 db 
 

Cikkszáma: MEG 8449 

Kiszerelése: 300 ml 

Csomagolás/Karton: 6 db 
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Fékalkatrész tisztító 
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meguin                    

Tömítés eltávolító 

Spray 

meguin                                

Fagyasztó Spray 

 

 
 

 

   
 
Kiválóan alkalmas a berozsdásodott, nehezen 
járó csavarok és alkatrészek meglazítására. 
Ezen kívül még véd a korrózió ellen, behatol a 
pára alá a bepárásodott felületen, csökkenti a 
súrlódást és kiküszöböli a nyikorgást.  
Feloldja a rozsdát és a szennyeződést is. 
Hatását rövid idő alatt fejti ki. 
Nem támadja meg a fényezett felületeket, 
műanyagot és a fémet, víztaszító. 
 
Alkalmazása: Kiváló tulajdonságai révén széles 
körben alkalmazható üzemekben, 
műhelyekben és a gépjárművekhez, a 
háztartásban és a hobby területén.  
 
Minőségét korlátlan ideig megőrzi. 

 

 
A Meguin Handwaschpaste egy különösen 
krémes és bőr semleges, faliszt bázisú 
tisztítószer. Oldószermentes és pH-értékét 
tekintve enyhén savanyú.  
Ez az összeállítás garantálja a bőr 
védőrétegének megóvását, amit számtalan 
dermatológiai teszt is alátámaszt. A termék 
lényegében újratermelődő nyersanyagokra 
épül.  
A Meguin Handwaschpaste a bőr károsítása 
nélkül kiválóan tisztítja az erős 
szennyeződéseket, mint olaj, zsír, kátrány, 
bitumen, nyomdafesték stb..  
A környezet semleges súrolószerek nem 
terhelik a környezetet, mint az más 
természetes súrolószereknél megszokott.  
 
- pH-érték: bőr semleges  
- rendkívüli tisztítóhatás  
- takarékos felhasználás  
- dermatológiailag tesztelt 

 

 
Válogatott oldószerek kombinációja 
szerkezeti elemek biztonságos és 
problémamentes tisztításához és 
zsírtalanításához a gépjárműiparban és más 
ipari területeken. 
Az alacsony felületi feszültségnek 
köszönhetően a termék igen jó behatoló 
képességgel rendelkezik, és így gond nélkül 
oldja az olajat, zsírt, gyantát, valamint a 
kátrányjellegű maradványokat és egyéb 
szennyeződéseket még a nehezen 
hozzáférhető helyeken is. Az oldószer 
elpárolgása után tiszta, zsírmentes felületet 
kapunk.  
 
- alacsony felületi feszültség  
- jó behatoló képesség  
- oldja a gyanta- és kátránylerakódásokat  
- kiküszöböli az olajos és zsíros 
szennyeződéseket  
- maradék nélkül tisztít  
- nagy hatóanyag részarány (97%)  
- környezet semleges hajtógáz  
- gazdaságos felhasználás  
- univerzális alkalmazás  
- biztonságos használat 
 

 
Az odaragadt, kiszáradt és ráégett 
tömítéseket és ragacsos masszákat gyorsan és 
problémamentesen eltávolítja a motor és 
gépalkatrészekről. 
Csak szórjuk fel a sprayt és a tömítés 
eltávolítható. Függőleges felületeken is 
megtapad. 
 
Alkalmazása: A flakont használat előtt jól 
rázzuk fel. Az eltávolítandó lerakódásokra 20-
30 cm-es távolságból szórjuk fel a sprayt és 
várjunk 5-10 percig.  
 
Figyelem! A festett felületeket védjük 
letakarással. Használat után a szelepet 
fúvassuk ki tisztára.  
 
Minőségét korlátlan ideig megőrzi. 

 
A Kälte-Spray egy univerzálisan alkalmazható 
termék, mely javítási és hibakeresési célokra 
szolgál. Segítségével egyes szerkezeti elemek 
a legszorosabb illesztésekbe is könnyedén 
bevezethetők. 
 Alkalmas továbbá az elektromos 
csatlakozások hibáinak felderítésére a magas 
hőmérsékletnek kitett helyeken, egyszerűen 
és gyorsan ellenőrizhető a hő érzékelők 
funkciója. Az orvosi mikroszkópiában 
szövetminták preparálására is kiválóan 
megfelel.  
 
- oldószert nem tartalmaz  
- gyors helyi hűtés  
- testtel való érintkezés eseté fagyási 
sérüléseket okozhat  
- univerzális alkalmazás 

Cikkszáma: MEG 8450 

Kiszerelése: 300 ml 

Csomagolás/Karton: 12 db 
 

Cikkszáma: MEG 8479 

Kiszerelése: 12 L 

Csomagolás/Karton: 1 db 
 

Cikkszáma: MEG 8483 

Kiszerelése: 500 ml 

Csomagolás/Karton: 12 db 
 

Cikkszáma: MEG 8712 

Kiszerelése: 300 ml 

Csomagolás/Karton: 12 db 
 

Cikkszáma: MEG 8713 

Kiszerelése: 400 ml 

Csomagolás/Karton: 12 db 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meguin                            

Olajfolt eltávolító 
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meguin                  

Folyékony kéztisztító, 

ápolószer 

meguin                             

Zink Spray 
meguin                      

Kontakt Spray 
meguin                    

Lánckenő Spray 

 
 

   
 
Mindenfajta alapozáshoz. Egyszerűen 
kezelhető. Az Olajfolt eltávolító tisztítja az 
összes szívó és nem szívó alapozandó 
felületet, mint pl. aszfalt, klinkertégla, beton 
stb. 
 
Alkalmazása: Műhelypadozatok 
olajszennyeződéseinek eltávolítására.  
Minden szívó és nem szívó alapozandó 
felületre úgy, mint esztrich, klinkertégla, 
aszfalt, beton, kerámia.  
 
Minőségét korlátlan ideig megőrzi. 

 

 
A Meguin Handreiniger egy különösen kímélő 
és bőr semleges tisztítószer, mely bőrvédő 
anyagokat és kizárólag környezet semleges 
súrolóanyagokat tartalmaz.  
Oldószermentes, pH-érték tekintetében 
enyhén savanykás beállítású.  
Összetétele biztosítja a bőr védőrétegének 
fenntartását. Ezt számos dermatológiai teszt 
bizonyítja. A termék újratermelődő 
alapanyagokra épül.  
A Meguim Handreiniger hatékonyan oldja az 
erős szennyeződéseket, mint olajok, zsírok, 
kátrány, bitumen, nyomdafestékek és 
hasonlókat a bőr különösebb károsítása 
nélkül. A környezet semleges súrolóanyagok 
nem terhelik a környezetet, amint az egyéb 
súrolószerek esetében tapasztalható. 
 A lefolyókban és szennyvízvezetékekben a 
termék nem okoz dugulást.  
 
- bőr semleges pH-érték  
- kiváló tisztítóhatás  
- kettős hatás  
- zsírvisszapótló hatás  
- használata takarékos  
- dermatológiailag tesztelt 
 

 
Rendkívül erősen tapadó és rugalmas alapozó 
a fényező munkálatok során. 
 Kiváló korrózióvédő filmréteget képez.  
Sós víznek ellenáll és hőálló 400 °C-ig.  
A 99 % tiszta cinktartalma révén minden 
fényes fémfelületre alkalmazható. 
 Az elektrokémiai folyamatok segítségével a 
cink spray a fényezett felület sérülése után is 
aktívan véd minden vas- és acélalkatrészt a 
korróziótól. 
 
Használata: Tiszta és száraz felületre vigyük 
fel a sprayt. Használat előtt a flakont erősen 
rázzuk fel.  
 
Minőségét korlátlan ideig megőrzi. 

 
A gépjárművek villamossági alkatrészeinek 
védő és ápolószere. Elektromos kontaktusok 
karbantartására és ápolására alkalmas, úgy 
mint pl. dugaszoló csatlakozások, 
kapocskötések, szorító illesztések, lámpák és 
biztosítékok, gyújtáselosztók és megszakítók, 
kapcsolók, akkumulátorpólusok, dinamók, 
önindítók.  
Biztos kenést nyújt az olyan finommechanikai 
alkatrészek számára, mint pl. az ajtózárak, 
csúszó sínek, bowden huzalok és antennák. 
Megbízhatóbbá teszi az összes 
autóvillamossági alkatrész működését.  
Növeli az elektromos vezetőképességet és ez 
által biztosítja a tökéletes vezetést. Csökkenti 
a kopást és távol tartja a nedvességet.  
Teljes szintetikus. Nem támadja meg a 
fényezett, műanyag és gumifelületeket.  
 
Minőségét korlátlan ideig megőrzi. 

 
Teljes szintetikus. Motorkerékpárlánc 
kenésére alkalmas.  
Rendkívüli tapadó szilárdságú és vízálló. 
Behatol minden kenést igénylő helyre és ott 
tökéletes, vízálló kenőfilm réteget képez, 
amely nagy sebesség esetén sem válik le és 
ellenáll a nagy nyomásnak is.  
Fokozott korrózióvédelmet biztosít.  
A lánc spray védi a láncot a kopástól és 
megakadályozza a láncnyúlást.  
Klórmentes.  
 
Minőségét korlátlan ideig megőrzi. 

Cikkszáma: MEG 8759 

Kiszerelése: 400 ml 

Csomagolás/Karton: 12 db 
 

Cikkszáma: MEG 8760 

Kiszerelése: 3 L 

Csomagolás/Karton: 6 db 
 

Cikkszáma: MEG 8781 

Kiszerelése: 400 ml 

Csomagolás/Karton: 12 db 
 

Cikkszáma: MEG 8782 

Kiszerelése: 200 ml 

Csomagolás/Karton: 12 db 
 

Cikkszáma: MEG 8783 

Kiszerelése: 400 ml 

Csomagolás/Karton: 12 db 
 



meguin                    

Adhéziós kenő Spray 
meguin                     

Fagyálló 

hűtőfolyadék 

Megakadályozza a tárcsafék nyikorgást.
Rendkívüli tapadó képességű és megbízható 
kenést biztosít. Mozgó alkatrészek tartós 
kenésére szolgál. Ellenáll egyaránt a forró és a 
hideg víznek.  
Jó korrózióvédelmet nyújt. 

Alkalmazása: Az oldószer elpárolgása után 
egy rendkívüli tapadó képességű és puha 
kenőanyag marad a kezelt felületen. 
Fékek: A Sprayt szórjuk fel megfelelő 
mennyiségben a letisztított féktuskó 
hátoldalára és a berendezések felületeire, 
valamint az olyan mozgó alkatrészekre, mint 
pl. tartó csapszegek, rugók. Ne szórjuk fel a 
sprayt a dörzsbetétre és a féktárcsára. 
Garantáltan klórmentes. 

Minőségét korlátlan ideig megőrzi.  

A Kühlerfrostschutz egy etilénglikolból és 
okosan összeállított inhibitor-csomagból álló 
hatóanyag kombináció, mely speciálisan a 
korszerű, nagyteljesítményű 
alumíniummotorokhoz került kifejlesztésre.  
A Kühlerfrostschutz kiváló védelmet nyújt a 
fagy, korrózió és túlmelegedés ellen. 
A termék amin-, nitrit-, foszfát- és 
szilikátmentes.  
Vízzel megfelelő arányban keverve 
biztonságos üzemelést tesz lehetővé egész 
évben. 

Cikkszáma: MEG 8784 

Kiszerelése: 400 ml 

Csomagolás/Karton: 12 db 

Cikkszáma: MEG 8487 

Kiszerelése: 1 L 

Csomagolás/Karton: 12 db 

http://www.iceni.com/unlock.htm

