KİMYASAL
SERİSİ

İlk yağ ekipmanlarından bugünün en
yeni laboratuvarlarına kadar, gelişim için
hiç bitmeyen yenilikçi bir bakış açısını
benimseyen Motul, sürekli yenilikler
keşfetme çabası ile, tedarikçilerinden
müşterilerine en iyisini sunmak için kendini
adamıştır.
Başarılamaz denileni başarmanın esas yolu,
Motul ve kullanıcıları arasında kurulan özel
ilişkidir. Standartların ötesinde uzun süreli
verimlilik temelli bu bağ ile Motul, kullanıcı
ve iş ortaklarını sürekli destekleyerek iş
hacimlerini artırmaya çalışmaktadır.
Bu bağlılık sayesinde Motul, bugün
dünya çapında sektöründe en çok bilinen
şirketlerden biridir.

Kimyasal Serisi
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Motul

Kimyasal Serisi
Motul
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160 yıldan fazla bir süredir bilinen ürün
kalitesi ile; Motul, rekabet dünyasında,
yenilikçi ve katılımcı tarzı ile sentetik
yağlar konusunda uzman olarak kabul
edilmektedir. Motul için inovasyon tutkusu,
mühendislerin ve ustaların makinelere karşı
duyduğu tutkunun aynısıdır.

Motul
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Kimyasal Serisi

Mekanik performansın sürekli
geliştirilme ihtiyacına karşılık olarak,
Motul profesyoneller için geniş bir
kimyasal ürün paketi geliştirmiştir.
Modern motorların yakıt tüketimleri
kullanılan yakıt kalitesi ile doğrudan
ilgilidir. Bununla birlikte, yanma ve
motor içi parçalarındaki sürtünme
nedeniyle aşınma, yıpranma ile birlikte
tolerans paylarında artış oluşur. Motul
profesyonellerin ve diğer müşterilerin
performansını en üst düzeye çıkarmak
için kimyasal ürün gamını sunmaktadır.
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Motul

Kimyasal Serisi

NEDEN MOTUL
KATKILARI ?

BENZİN YAKIT KATKILARI

Motul
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Enjektörlerin ve karbüratörün
kirlenmesi, yanmayan yakıtın
artmasına, dolayısıyla daha kötü bir
yakıt çevrimine sebep olarak yakıt
tüketimini artırır.
Bu kir ve tortular valf ve pistonlara
tutunarak, mekanik parçaların kendi
aralarındaki hareketini bozar. Silindir
gömleği ve segmanlar üzerindeki
sürtünme artarak, motorun ideal
şekilde çalışmasını engeller.
Son olarak, motordaki verimsiz
yanma egzoz filtreleme sisteminde
tıkanmalara sebep olur ve verimlilik
hızlı şekilde düşer.
Motul'un yakıt katkı paketi deterjan
molekülleri ile entegre olarak kirleri ve
tortuları azaltır ve engeller.

YENİ ÜRÜN

300ML

Bir depo benzine (ortalama 60lt) bir kutu (300ml) eklenerek kullanılır. Her 5000 km’de bir
kullanmak yeterlidir. Mercedes-Benz, BMW, VW, Opel ve tüm markaların GDI motorlarına uygundur.
Opel Almanya’nın yetkili servislerine Motul markası ile resmi öneride bulunduğu bir üründür.
GDI motorlarında yanma odası, piston yüzeyleri, valfler ve enjektörlerin temizliğini sağlar. Direk
püskürtmeli benzin motorlarındaki tüm kirlenmeleri gidererek motor performansını arttırır.

Yüksek Sıkıştırma

Azaltılmış Gaz Emisyonu

Yağ Ve Yakıt Ekonomisi

Artan Performans

UYGULAMA :
Reaksiyon süresi
Ortalama 15-20 dk

Tüketim
5L yağ için 300 ml

Uygulama alanı
Tüm benzinli ve dizel araçlarda

Kimyasal Serisi

Motordaki yanma hiçbir zaman
mükemmel değildir. Her zaman
yanmamış yakıttan gelen kir veya
tortular vardır. Bu kalıntılar zamanla
subaplarda, piston başlıklarında,
enjektörlerde ve segmanlarda tortu
oluşturur.

GDI CLEAN

Uygulama sıklığı
Tüm GDI - direk püskürtmeli benzinli motorlar.

FAYDALAR
FUEL SYSTEM CLEAN

Yakıt sisteminde kontaminasyon giderici olarak çalışır, depodan yanma odasına kadar temizlik
yapar. Ayrıca karburatör ve enjeksiyon sistemlerindeki reçine ve zamkları çözer. Üst silindir
duvarını yağlar ve korur, koklaşmayı engeller ve yanmamış karbon kalıntılarını uzaklaştırır. Tüm
yakıt sistemi içerisindeki nem ve yoğunlaşmış suyu tutar. Kış aylarında kolay ilk çalışma sağlar.

DAHA DÜŞÜK
YAKIT TÜKETİMİ:
Yakıt döngüsü temiz olduğu
zaman, yanma daha verimli
gerçekleşir ve yakıt tüketimi
azalır.
DAHA YÜKSEK
PERFORMANS:
Yanma odası daha temiz
oldukça, sürtünmeler
azalır ve performans
artar.
ÇEVREYE
OLUMLU ETKİ:
Egzoz arıtma sisteminin
daha verimli çalışmasını
sağlar. Böylece zararlı
ve kirletici gazların
hapsolması sağlanır.

300ML
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Motul

Kimyasal Serisi

YAKIT
KATKILARI

Motor Temizliği

Azaltılmış Gaz Emisyonu

Daha Yüksek Performans

Motor Koruması

UYGULAMA :
Ref : 108122

Reaksiyon süresi
Tüm operasyon boyunca çalışır
Kullanım alanı
Tüm benzinli motorlar

VALVE AND INjECTOR CLEAN

Kullanım
60L yakıt için 300 ml
Kullanım sıklığı
Her 10.000 km de ya da 6 ayda bir

200ML

MOTO

75ML

SCOOTER
(2T&4T)

300ML

Valf ve enjektörleri temizler, enjektör memelerinin ve giriş bölgesinin sökülmeden temizlenmesini
sağlar. Benzin enjeksiyon sisteminin kontaminasyondan derin şekilde arınmasını sağlar.
Yakıt Ekonomisi
Daha Yüksek Performans
UYGULAMA :
Reaksiyon süresi
Tüm operasyon boyunca çalışır
Ref : 108123

Kullanım alanı
Tüm benzinli motorlar

Azaltılmış Gaz Emisyonu
Daha Uzun Motor Ömrü

Kullanım
60L yakıt için 300 ml
Kullanım sıklığı
Her 10.000 km de ya da 6 ayda bir

BENZİN YAKIT KATKILARI

DİZEL YAKIT KATKILARI

SUPER OCTANE BOOSTER

DIESEL SYSTEM CLEAN

Kimyasal Serisi

Oktan sayısını (RON) 5 puana kadar artırır. Yanma, performans ve çalıştırmayı geliştirir:
İlk çalıştırma, boşta çalışma (rolanti) ve ivmelenme. Yanma odasının temizliğini korur ve
tıkanmaları önler. Yakıt tüketimini ve zararlı egzoz gazı emisyonlarını azaltır. Motor güvenilirliğini
ve ömrünü artırır.

Ref : 107812

Yakıt Ekonomisi

Azaltılmış Gaz Emisyonu

Daha Yüksek Performans

Daha Uzun Motor Ömrü

Dizel Sistem Temizleme, yakıt sistemini kirden arındırarak tanktan yanma odasına kadar temizlik
yaparak çalışır. Özellikle "common rail" teknolojisi veya pompa enjektörleri ile yüksek basınçlı
doğrudan enjeksiyonlu tüm dizel motorlarda kullanılabilir. Soğukta daha kolay çalışma için
sistemdeki nemi elimine ederek yüksek basınç pompasında iyi koruma sağlar. Dizel Partikül Filtresi
(DPF) kullanan motorlar için uygundur.

Ref : 108117

Daha İyi Sıkışma

Azaltılmış Gaz Emisyonu

Daha İyi Performans

Motor Koruması

UYGULAMA :

UYGULAMA :
Kullanım
30L yakıt için 300 ml

Kullanım alanı
Tüm benzinli araçlarda

Kullanım sıklığı
Düzenli kullanım

Reaksiyon süresi
tüm operasyon boyunca çalışır

Kullanım
80L yakıt için 300 ml

Uygulama alanı
tüm dizel motorlar

Uygulama sıklığı
6 ayda bir
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Motul

Reaksiyon süresi
Tüm operasyon boyunca çalışır

Motul
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300ML

Kimyasal Serisi

300ML

OCTANE BOOSTER

DPF CLEAN

300ML

Oktan sayısını (RON) 2 puana kadar artırır. Yanma, performans ve çalıştırmayı geliştirir:
ilk çalıştırma, boşta çalışma (rolanti) ve ivmelenme. Yanma odasının temizliğini korur ve
tıkanmaları önler. Yakıt tüketimini ve zararlı egzoz gazı emisyonlarını azaltır. Motor güvenilirliğini
ve ömrünü artırır.

Ref : 107811

Yakıt Ekonomisi

Azaltılmış Gaz Emisyonu

Daha Yüksek Performans

Daha Uzun Motor Ömrü

UYGULAMA :

300ML

Dizel partikül filtresini temizler, rejenarasyonunu destekler ve soğukta ilk çalışma özelliklerini
artırır. Sistemde kurum oluşumunu engeller. Dizel yakıtı depolama ve korozyon kararlılığını artırır
ve köpük giderici ajan olarak görev yapar. Dizel partikül filtresinin temiz ve düzgün çalışması için
düzenli kullanılmalıdır.

Ref : 108118

DPF Temizliği

Azaltılmış Gaz Emisyonu

Daha Yüksek Performans

DPF Rejenerasyonunu
Destekler

UYGULAMA :

Reaksiyon süresi
Tüm operasyon boyunca çalışır

Kullanım
30L yakıt için 300 ml

Reaksiyon süresi
Tüm operasyon boyunca çalışır

Kullanım
60L yakıt için 300 ml

Kullanım alanı
Tüm benzinli araçlarda

Kullanım sıklığı
Düzenli kullanım

Uygulama alanı
Tüm DPF sistemli dizel motorlu araçlar

Uygulama sıklığı
Her 5000 km'de

DİZEL YAKIT KATKILARI
CETANE BOOSTER

300ML

YAĞ
KATKILARI

Setan sayısını 5 puana kadar artırır. Yanma ve performansı artırır: Çalıştırma ve hızlanma.
Yanma odasının temizliğini korur. Gürültüyü ve titreşimi azaltır. Yakıt tüketimini ve zararlı egzoz
emisyonlarını azaltır.

Daha İyi Performans

Daha Uzun Motor Ömrü

UYGULAMA :
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Reaksiyon süresi
Tüm operasyon boyunca çalışır

Kullanım
50L yakıt için 300 ml

Uygulama alanı
Tüm dizel araçlarda

Uygulama sıklığı
Düzenli kullanım

Yakıtın verimli yanmamasından
kaynaklı kirlilik sadece yanma odasını
etkilemez. Sübap ve silindirlerde
de kir ve tortu bırakır. Bu kir metalik
parçaların hareketini etkileyerek
aşınmayı artırır.
Aşınmaların artışı yağın daha sık
değişmesine neden olur, motorda arıza
ve bozulmalara yol açar. Ayrıca yağ
döngüsünü etkiler, sızıntılara sebep
olur.

Motul

Motul'un yağ katkıları kiri engeller ve
sızıntıları durdurur.

COLD FLOW+

200ML

Dizel soğuk akış özelliklerini geliştiren, filtrelerin tıkanmasını önleyen ve setan sayısını 5 puana
kadar artıran çok fonksiyonlu bir katkıdır. Akma noktasını düşürür. Yanma ve performansı artırır:
ilk çalıştırma, boşta çalışma (rolanti) ve ivmelenme. Yanma odasının temizliğini korur. Gürültüyü
ve titreşimi azaltır. Yakıt tüketimini ve zararlı egzoz emisyonlarını azaltır.

DPF Temizliği

Ref : 107818

Daha Yüksek Performans

FAYDALAR

DAHA DÜŞÜK
YAKIT TÜKETİMİ:
Yağlama çevrimi
temizse, sürtünmeler
azalır. Böylece tüketim
de azalır.
DAHA YÜKSEK
PERFORMANS:
İç sürtünmenin daha az olması
motorun niteliklerini geri
kazanmasına ve daha yüksek
performansa sahip olmasına
yardımcı olur.
DAHA DÜŞÜK
YAĞ TÜKETİMİ:
Motul katkıları sayesinde,
problemin skalasına bağlı
olarak, yağ sızıntıları
tamamen durdurulabilir.

Yakıt Ekonomisi

Azaltılmış Gaz Emisyonu

UYGULAMA :
Reaksiyon süresi
Tüm operasyon boyunca çalışır

Kullanım
50L yakıt için 200 ml

Uygulama alanı
Tüm dizel araçlarda

Uygulama sıklığı
Düzenli kullanım

DAHA AZ
MOTOR AŞINMASI:
Parçalar arasındaki
sürtünmeyi azaltarak
motoru korur.

Kimyasal Serisi

Ref : 107816

Azaltılmış Gaz Emisyonu
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Motul

Kimyasal Serisi

Yakıt Ekonomisi

YAĞ KATKILARI
ENGINE CLEAN

ŞANZIMAN / SOĞUTMA SİSTEMİ / BAKIM
AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN

300ML

300ML
UYGULAMA :

Otomatik şanzımanlarda kontaminasyon ve
tortu giderici olarak kullanılır. Tüm otomatik
şanzımanlarda (A/T, DCT&CVT) kullanılır ve
korozyonu ve aşınmayı engeller. Daha yumuşak
bir motor çalışması ve vites geçişi sağlar.

Kimyasal Serisi

Ref : 108119

Yüksek Sıkıştırma

Azaltılmış Gaz Emisyonu

Artan Performans

Yağ Ve Yakıt Ekonomisi

Uygulama alanı
Tüm otomatik şanzımanlarda
Tüketim
8L şanzıman yağı için 300 ml
Kullanım sıklığı
Her şanzıman yağı değişiminde

Ref : 108127

RADIATOR CLEAN

300ML
UYGULAMA :

UYGULAMA :
Tüketim
5L yağ için 300 ml

Uygulama alanı
Tüm benzinli ve dizel araçlarda

Uygulama sıklığı
Her yağ değişiminde

Motul

Ref : 108125

ENGINE OIL STOP LEAK

300ML

HYDRAULIC LIFTER CARE

Hızlıca reaksiyona giren parçaları sayesinde
tüm soğutma sistemine girer ve tortuları giderir.
Sadece radyatörü değil, tüm soğutma sistemini
temizler. Sistemin temizlenmesi termostatın,
subapların, motorun ve su pompasının
performansını artırır. Bu ürün her türlü kapalı
çevrim soğutma sistemlerinde kullanılabilir.

RADIATOR STOP LEAK

300ML

Uygulama alanı
Tüm soğutma sistemlerinde
Tüketim
10L'ye yağ kadar 300 ml
Kullanım sıklığı
Her soğutma sıvısı değişiminde

300ML
UYGULAMA :

Yağlamayı optimize etmek ve de
aşınmayı azaltmak için etkin bir
katkı paketi içerir. Yüksek basınç
özelliklerini artırır ve sürtünmeyi
engelleyerek rahatsız edici sesleri
engeller.

Motordaki sızıntılardan dolayı
oluşan yağ kaybını durdurur.
Contaların yenilenmesine yardımcı
olur ve esnekleşme sağlar.

Sızıntılardan dolayı olan soğutma sıvısı kayıplarını
engeller. Motor problemlerini engellemek için
bu ürün kılcal çatlaklara karşı sızdırmazlık sağlar.
Koruyucu ve düzeltici olarak çalışabilir.
Bu ürün tüm kapalı çevrim soğutma sistemlerinde
kullanılır.

Ref : 108121

UYGULAMA :
Reaksiyon süresi
Ortalama 15-20 dk

Ref : 108120

Uygulama alanı
Tüm benzinli ve dizel araçlarda

Tüketim
5L yağ için 300 ml

Tüketim
5L yağ için 300 ml

Uygulama sıklığı
İsteğe bağlı

Uygulama sıklığı
Her yağ değişiminde veya gerektiği zaman

Uygulama alanı
Tüm soğutma sistemleri
Tüketim
12L yağa kadar 300 ml

500ML
UYGULAMA :

UYGULAMA :
Reaksiyon süresi
Ortalama 15-20 dk

Uygulama alanı
Tüm benzinli ve dizel araçlarda

Reaksiyon süresi
Ortalama 10 dk.

Kullanım sıklığı
Her eklemede kullanın

Ref : 108126

THROTTLE BODY CLEAN

Gaz kelebekleri ve boşta çalışan kontrol
valflerindeki kontaminasyon ve tortuları giderir.
Düzenli temizlik motorun çalışma özelliklerini
geliştirir ve yakıt tüketimini azaltır.

Reaksiyon süresi
Hemen
Uygulama alanı
Her yerde
Tüketim
Uygulamaya bağlı
Kullanım sıklığı
İsteğe bağlı

Ref : 108124
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Motul
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Reaksiyon süresi
Ortalama 15-20 dk

Reaksiyon süresi
Ortalama 30 dk.

Kimyasal Serisi

Segmanlar, hidrolik subap kaldırıcıları için kontaminasyon giderici olarak kullanılır, Engine Clean
yağ sistemi içindeki kontaminasyonu giderir. Daha sonra yağ ile karışarak yağ değişimi esnasında
sistemden atılır. Motul Engine Clean yüksek oranda verimli anti-sürtünme özellikleri sağlayarak
motoru korur.

Reaksiyon süresi
Ortalama 15 dk

BRAKE CLEAN

• Sprey 750 ml (Her kolide 6 sprey tüpü)
• Bidon 20L (Bir püskürtme pompası ile kullanılır)

FREN VE MEKANİK PARÇALAR İÇİN YAĞDAN ARINDIRICI

ÖZELLİKLER

TAVSİYELER

Motul
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Motul Servis Serisi, profesyonel
servislerde kullanılmak üzere
geliştirilmiş ve mekanik
donanımların bakımı için
tasarlanmış özel ürünlerden
oluşmaktadır Bu yeni seri;
otomobiller, motosikletler,
hobi araçları, tekneler, ticari ile
endüstriyel taşıtların tümü için
uygun olup, bu araçlar konusunda
uzmanlaşmış servislerin ihtiyaçları
içindir.

Motul’un uzun süreli uzmanlığından ve
yüksek kalite gerekliliklerinden faydalanılarak
geliştirilen on adet Servis Serisi ürünü
(12 referans) beş kategoriye ayrılıyor:
MEKANİK PARÇA BAKIMI

1. Temizlenecek alanlara kısa
mesafeden sıkın.
2. Çok kirli alanlara tekrar sıkın.

Çok kuvvetli olduğu için, plastiklerde, boyalı
veya cilalanmış yüzeylerde kullanmayın.

PARTS CLEAN

• Sprey 750 ml (Her kolide 6 sprey tüpü)

YAĞLAMA
KORUMA VE DEPOLAMA
GÖVDE BAKIMI

MEKANİK PARÇALAR İÇİN KLOR İÇERMEYEN YAĞDAN
ARINDIRICI

DIŞ BAKIM

ÖZELLİKLER

Bu ürünler, profesyonel servis uzmanlarının
özel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için
geliştirilmiştir. Bu nedenle büyük paketlerde
sunulmaktadır.

• Yağda, greste ve katranda çözünür.
• İz bırakmaz. Ovalamaya gerek yoktur.
• Mekanik parçalar kolay takılır ve sökülür.
• Servis ortamında kullanım kolaylığı için hızlı kurur.
• Elastomer ve plastik dostu formülü nedeniyle çok
çeşitli uygulamalar için uygundur.

Bu ürünlerin etiketleri ilk bakışta kolayca
tanınmalarını sağlar. Renk kodlaması, teknik
çizimler, ürün adının net şekilde görünmesi,
kullanıcıların hızlı ve verimli şekilde
çalışmasına olanak sağlar.
Servis Serisi ile Motul; profesyonellerin
hem servis ihtiyaçlarını hem de perakende
ihtiyaçlarını karşılar.

INTAKE CLEAN

TAVSİYELER
1. Kullanmadan önce çalkalayın
2. Temizlenecek alanlara kısa
mesafeden sıkın.
3. Çok kirli alanlara tekrar sıkın.

• Sprey 750 ml (Her kolide 6 sprey tüpü)

GİRİŞ SİSTEMİ TEMİLEYİCİSİ

ÖZELLİKLER
• Kelebek vanalar ve gaz kelebeği vanalarında, gaz
kelebeği odalarında, nozüllerde, burçlarda, jetlerde,
haznelerde bulunan artıkları ve cilaları yok etmek
için özel olarak geliştirilmiştir.
• Rölantide çalışmayı stabilize eder ve motor ivmesini
iyileştirir.

TAVSİYELER
PARÇAYI SÖKMEDEN

1. Motor kapalıyken, hava filtresini çıkarın
ve hava giriş borusunun içine sıkın.
2. 10 dakika bekleyin.
3. Motor açıkken, nozüllere ve gaz
kelebeği odalarına sıkarak tekrarlayın.
PARÇAYI SÖKEREK

TAVSİYELER: 4 zamanlı benzinli motorlar
için, operasyonu Motul Fuel System Clean ile
tamamlayın.

1. Giriş manifoldu, karbüratör veya
enjeksiyon gövdesini sökün,
temizlenecek alanlara kısa mesafeden
sıkın.
2. Bekleyin ve çok kirli alanlara tekrar
sıkın.
3. Kuru bir bezle silin.

Kimyasal Serisi

Kimyasal Serisi

• Yağda, greste ve katranda çözünür. Ovalamaya
gerek yoktur.
• Hiç iz bırakmadan hızla buharlaşır.
• Mekanik parçalar kolay takılır ve sökülür.

(SADECE SPREY İÇİN)
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Motul

SERVİS
KİMYASALLARI

SERVİS KİMYASALLARI

SERVİS KİMYASALLARI

SERVİS KİMYASALLARI

EZ LUBE

WHITE GREASE

FOGGING OIL

• Bidon 1L (Her kolide 6 bidon, püskürtme pompası
ile kullanılabilir)*
• Sprey 750 ml (Her kolide 6 sprey tüpü)

• Sprey 400 ml (Her kolide 6 sprey tüpü)
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• Makineleri, kolları, kabloları, bisiklet
zincirlerini, debriyaj
mekanizmalarını yağlayın.
• Koruyucu bir tabaka ile, korozyona
karşı koruyun.
• Nemden ve yapışkanlıktan koruyun
• Kalın, yağlayıcı, korozyon önleyici
bir tabaka bırakın.

• Motor muhafaza edilirken motorun iç parçalarını pastan
ve korozyondan korur.
• Motorun ömrünü uzatır, bakım ihtiyaçlarını azaltır.
• Korozyona ve kuru başlatmaya karşı uzun vadeli koruma
için kalın, uzun süre kalıcı yağ ve korozyon önleyici yağ
tabakası bırakır.
• Aylarca muhafaza edilmesi gereken tüm araçlar için
uygundur.

ÖZELLİKLER
• Makaralı rulmanlar, dişliler, plastik parçalar,
cıvatalar veya halkalar için çok amaçlı gres.
• Her tür uygulama için kauçuk contaların
esnekliğini korur.
• Suda çözünmez, yapışmaz ve hızlı nüfuz
eder.
• Suya dayanıklıdır, aşınmaya karşı iyi koruma
sağlar, termal stabilitesi iyidir.

TAVSİYELER

TAVSİYELER

1. Uygulama yapılacak yüzeye sıkın
2. Bir kaç dakika bekleyin.
3. İşlemi bitirmek için, yumuşak bir
bez parçası kullanın.

1. Uygulama yapılacak yüzeyi temizleyin.
2. Kullanmadan önce çalkalayın.
3. Parçalara eşit şekilde uygulayın.

TAVSİYELER

ÖZELLİKLER

PLASTİK PARÇALAR, HALKALAR VE RULMANLAR
İÇİN YAĞLAYICI

TOP GEL
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SERVİS SABUNU

Motul

BIO WASH

• Sprey 400 ml (Her kolide 6 sprey tüpü)

• 20L Bidon (püskürtme pompası ile kullanılabilir)*

ÖZELLİKLER
• Oksitlenmeye ve korozyona karşı
dayanıklı, renksiz ve suya dayanıklı özel
silikon gres.
• Elektrik kutularını yalıtmak, kauçuk
keçeleri ve terminalleri korumak için
etkin şekilde nüfuz eder ve yapışır.
• Yüksek yağlama özellikleri ve tüm
malzemelere tutunma.
• Suyu iter
• Plastiklerin ve kauçukların kurumasını
engeller.

TAVSİYELER
1. Uygulama yapılacak yüzeyi temizleyin.
2. Kullanmadan önce çalkalayın.
3. Gerektiği gibi, eşit şekilde uygulayın.

TAVSİYELER

• Kirli ellerin temizlenmesi için özel olarak
tasarlanmıştır.
• Gres, boya ve yağ artıklarına karşı çok
etkilidir.
• Formülündeki badem özü elleri korur.
• Dermatolojik olarak test edilmiştir. Elleri
temizler ve yumuşatır, hafif kokuludur.

EVRENSEL BİYOLOJİK OLARAK
PARÇALANABİLİR TEMİZLEYİCİ VE YAĞDAN
ARINDIRICI

RENKSİZ SUYA DAYANIKLI GRES

Dizel motorlar için, kullanıcı
kullanım kılavuzuna bakın.

• Püskürtme pompası 3L (her kolide 4 püskürtme pompası)

ÖZELLİKLER

SILICONE GREASE SPRAY

1. Kuru elinize az miktarda sıkın.
2. Kuru şekilde ovalayın ve bol suyla
yıkayın.
3. Bujileri değiştirin.

Kimyasal Serisi

Kimyasal Serisi

ÖZELLİKLER

UZUN SÜRELİ KIŞ KORUMASI VE KOROZYON ÖNLEYİCİ KORUMA

1. Kuru elinize az miktarda sıkın.
2. Kuru şekilde ovalayın ve bol suyla
yıkayın.

ÖZELLİKLER
• Tüm gres, toz, fren balatası artıklarını
etkin şekilde temizler.
• Kuru, korozyona karşı dayanıklı bir
tabaka bırakır.
• Boyayı ve cilayı korur.
• Çevre dostudur: 28 günde %92
oranında biyolojik olarak parçalanır.

SHINE & GO

• Sprey 750 ml (Her kolide 6 sprey tüpü)

PLASTİK YÜZEY CİLASI

ÖZELLİKLER
TAVSİYELER
1. a. Uygulanacak yüzeyin tümüne bol miktarda sıkın
b. Pompalı sprey yoksa, suda çözdürün veya doğrudan
nemli bir sünger kullanın.
2. Etki etmesi için birkaç dakika bekleyin.
3. Su, jet veya buharlı basınç ile temizleyin.
4. Çok kirli parçalar için, işlemi tekrarlayın.
5. Mükemmel bir cila elde etmek için yumuşak bir bez kullanın.
Doğrudan güneş ışığında kullanmayın

• Silikon bazlı formülü ile plastik yüzeyin, kaplamaların
ve boyalı yüzeylerin parlamasını ve daha iyi
görünmesini sağlar.
• Uzun süre yapışkan olamayan koruyucu tabaka ile
boyaları ve cilayı korur.
• Suyu ve kiri iter.

Ürünü tutacaklara veya koltuklara sıkmayın

TAVSİYELER
PARÇAYI SÖKMEDEN

1. Kullanmadan önce çalkalayın.
2. 25 cm mesafeden sıkın.
3. Kuruması için biraz bekleyin.
4. Mükemmel bir cila elde etmek için
yumuşak bir bezle parlatın.

Motul

ÇOK AMAÇLI YAĞLAMA SIVISI

• Sprey 400 ml (Her kolide 6 sprey tüpü)

Motul

Motul
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Kimyasal Serisi

Kimyasal Serisi
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