Det smører og beskytter elementer, der er i kontakt
med støv, pulver, snavs, olier og fedtstoffer.
Det indeholder ingen silikone, og lægger et
usynligt lag . Det beskytter mod korrosion,
fugtighed, benzin, olie. Det kan anvendes på
produkter lavet af metal, plast, keramik, træ
Det smører og beskytter elementer, der er i kontakt

35 W120 Universal smøremiddel 400 ML

Dette produkt har en unik formel.
Dels i form af skum, trænger det grundigt
ind og størkner først derefter. Det reducerer
friktion, fjerner fugt, eliminerer knirkelyde
og beskytter mod korrosion. Det er ideelt til
smøring af komponenter som har lave
toleranceværdier

35 W 121 Hvidt smørefedt 400 ml

Høj temperatur, hurtigttørrende kobber fedt.
Det reducerer friktion af metaldele,
forhindrer, knurren og mislyde. Den beskytter
skruer, møtrikker og lejer mod korrosion.
Det er modstandsdygtig over for vand-og
vejrforhold. Det forbedrer tæthed i
skrueforbindelser.
Driftsområde: -400 ° C - 1100 ° C

35 W122

Kobber spray 400 ML

En keramisk fedt til skruer og forbindelser
med et højt tryk og høj temperatur værdier
(så meget som endog 1400C). Den er
velegnet til applikationer i de bremsesystemer,
der er fastsat med ABS-systemet, og ASR /
ESP-systemer, i udstødninger,
monteringsskruer, nav og andre maskindele og
komponentdele. Det er en antikorrosiv
handling, sidder ikke fast på rustfrit stål.
Fedtet er modstandsdygtig over for syrer
og vand.

35 W124 Keramiisk fedt 400 ml

Renser og affedter elektriske dele, såsom:
tændrør, afbrydere, kabler, kontakter og skringer
Virker som en korrosionsbeskyttelse og beskytter
mod fugt. Det forhindre spændingstab og øger
effektten af det elektroniske system i køretøjet

35 W125 Kontakt spray 400ml

En super effektiv spray til fjernelse af
belastende lyde der er forårsaget af en
forringelse af kileremme. Det beskytter remme
mod udtørring, skred og brud. Det anbefales
til anvendelse i alle maskiner og udstyr drevet
af remme. Når de anvendes forebyggende
forlænges remmens holdbarhed betydeligt

35 W126 Rem smørelse 400 ml

Et middel til hurtig og effektiv
rengøring af karburatorer, spjæld, injektorer,
EGR (Exhaust Gas Recirculation) ventiler og
komplette brændstof systemer i
benzinmotorer (forbrændingskammeret,
brændstoftank, dyser, ventiler, tændrør).
Det fjerner alle eventuelle forureninger såsom
kul depositum, fugtighed, støv, tjære og andre.
Det er sikkert for lambda sonder og
katalysatorer.

35 W128 Indsugnings-og ventil
rensemiddel

Dette produkt er udviklet til at understøtte og
vedligeholdelse af fjederskåle, skruegevind, kugler
og stik samlinger, samt andre steder der kræver tunge
belastninger arbejder i området fra -20 til + 60 G

35 W130 Grafit fedt 400 ml

Voks baseret middel for beskyttelse af
indvendige profiler i bilens karosseri såsom
dør, vanger, rammer, karme, forlygter og
andre instanser mod vand, salt og rust.
Det har perfekte gennemtrængende
egenskaber. Er nem at får ind i selv mindre
huller. Det løber ikke fra de lodrette flader.

35 L330

Karosseri voks 500ml

Hurtigtørrende strukturel maling til plast i
sort farve. Beregnet til maling kofangere
uden at anvende primer. Det skaber en
belægning og er modstandsdygtigt over for
ridser, produktet gør det muligt at opnå
passende overfladekvalitet og efterligner
den naturlige udseende af plast.

35 L345

Struktur spray 400 ml

35 L350

Zink spray 400ml

35 L326

Undervognsbeskyttelse 1 L

Høj temperatur zink spray, som beskytter
mod korrosion af karrosseriets elementer,
chassiser, udstødningssystemer og alle
former for rørsystemer. Den perfekt leder til
strøm, og det er derfor, det gør det muligt
at el svejse de coatede overflader. Det kan
bruges til vedligeholdelse og renovering af
galvaniserede strukturer, der kan opstå
som følge af boring og skæring. Det er
modstandsdygtigt mod fugt.

Et produkt på gummibassis der beskytter bilens
chassis mod gennemtærring af bl.a. sten, vand
og salt. Det virker på en god beskyttende måde,
der danner en felksibel og holdbar beskyttende
belægning.

En væske til affedtning og rengøring af
voks og polere lakker
Den fjerner fuldstændig de rester af
poleremidler, og derfor er den perfekt egnet
til fjernelse af disse. Den er helt uskadelig for
alle typer maling og plast, gummi og glas
komponenter.

35 L761

Rød klar tape til reparation af
lygteglas Str: 48mm x 1,52m
35 B342

35 L710

Affedtningsmiddel 770 ML

Klar tape til reparation af
lygteglas. Str: 48mm x 1,52m
35 B340

Poler pude til voks 4”

35 W660 Oliefilter tang med 3 "kæber"
65 - 130 mm

• 230V eller 12V oplader
• Arbejde i to tilstande: 60 LED og
17 LED side af den øvre
• Drejbar krog
• Olie-og fedtpletter resistente
• On/off- på håndtaget
• Opladningstid: ap. 4 timer
• Arbejdstid 60 LED: ap.2, 5 timer
• Arbejdstid 17 LED: ap. 4 timer

35 W600 Ledningsfri LED arbejdslampe

• 230V
• Drejbar krog
• Olie-og fedtpletter resistente
• On/off- på håndtaget
• 60 LED
• Lang kabel, 5 m

35 W601 LED arbejdslampe 60 LED

• luftindgangstryk 6 ~ 8 Bar
• Ejection tryk 0,5 Bar
• Luftforbrug 200L/Min
• Tank kapacitet 30L
• Suge hastighed 1,5 til 2L/Min
• Olie temperaturområde 40 ~ 60 ° C
• BMW, VW, Mercedes-stik
• Power - luftkompressor

35 W621

MOBILE SPILD OLIE
OPSUGER 30L

• luftindgangstryk 6 ~ 8 Bar
• Ejection pres 0,6 ~ 0,8 Bar
• Luftforbrug 150L/Min
• Tank kapacitet 76L
• Olie temperaturområde 40 ~ 60 ° C
• Suge & afløbsslange 1,8 m
• BMW, VW, Mercedes-stik

35 W625 MOBILE SPILDOLIE suger
80 L

• luftindgangstryk 6 ~ 8 Bar
• Ejection pres 0,6 ~ 0,8 Bar
• Luftforbrug 150L/Min
• Tank kapacitet 76L
• Beholdervolumen 9L
• Olie bakke volumen 16L
• Olie temperaturområde 40 ~ 60 ° C
• Suge & afløbsslange 1,8 m
• BMW, VW, Mercedes-stik

35 W635 Mobil spildolie / suger
med afløbsbakke 80L

• luftindgangstryk 6 ~ 8 Bar
• Ejection pres 0,6 ~ 0,8 Bar
• Tank kapacitet 76L
• Oile Bakke Volumen 16L
• Olie temperaturområde 40 ~ 60 ° C

35 W645

Mobil spildolie
afløbsbakke
80L

