
A VÁLLALKOZÁS

A PRO-TEC Konszern több, mint 30 éve a gépjármûipar egyik legjelentõsebb petrolkémiai
szerviztermék gyártója és beszállítója.
A termékek nem csupán az autóiparhoz kapcsolódnak, hanem széles körben alkalmazhatóak,
pl. az ipar különbözô területein, vagy a motorsportban. A PRO-TEC termékeket éveken keresztül
tesztelték és a fejlesztés folyamatos, fõképpen azért, hogy a benzin és dízelmotorok fejlõdé-
sével lépést tartva, azok optimális teljesítõképességét e téren is biztosítsák.
A termékek fejlesztése és gyártása a legszigorúbb minõségi követelmények figyelembevételével
a DIN ISO 9002 minõségtanúsítással történik, és a gépjármûgyártók fejlesztéseit nyomon
követve a termékek ennek megfelelõen változhatnak.

A gépjármûiparral való sokéves együttmûködés
tapasztalataira alapozva és világszerte a szerviz-
ügyfelek visszajelzéseit alapul véve elmondható,
hogy a termékek egyedülállóak és a gyakorlat által is igazoltak. Az évek során a
szakágazat Magyarországon is pozitív véleményt formált, melyet két fontos és
szakmailag jelentõs, hosszútávú tesztsorozat is alátámaszt.
A TÜV és a DEKRA németországi mûszaki bázisai végeztek átfogó vizsgálatokat és
ezek pozitív eredményeit  tanúsítványok bizonyítják.
A PRO-TEC jelenleg 35 országban a gépjármûipar sikeres kooperációs partnere.

A cégfilozófia középpontjában a kutatás és fejlesztés áll, mely környezetbarát és fõleg a természetben újraképzodõ
nyersanyagokból gyártott termékeket eredményez. A mûszaki fejlôdés elvárásainak megfelelésén túl az ügyfelek megelége-
dettségét innovatív szervizkoncepciókkal tudja a cég kivívni magának.
A PRO-TEC szolgáltatói szervizkoncepció egyrészt jelentõs pótlólagos nyereséget biztosít az iparágnak, másrészt az ügyfelek
elégedettsége által visszatérõ biztos törzs ügyfélkört ad a szervizeknek.
Ahhoz, hogy az ügyfelekkel megfelelõ kereskedõi és tanácsadói PRO-TEC személyzet tartsa
a kapcsolatot, több képzési központot mûködtet a cég. A PRO-TEC kereskedõi csoport tagjai
ideális labor és technikai feltételek mellett tartott rendszeres gyakorlati és elméleti oktatá-
sokon vesznek részt. Ezek a képzések biztosítják a PRO-TEC kereskedõknek az ügyfelekkel
való kapcsolattartás terén megfelelõ alkalmasságukat és eredményes tevékenységüket is.
Magyarországon a PRO-TEC Kft., mint kizárólagos licencpartnere a PRO-TEC International
Ltd.-nek 1992 óta folytatja forgalmazói tevékenységét. Itt is, mint minden más országban
ügyfeleinket szinte kizárólag a gépjármûipar szolgáltatói körében keressük meg és munka-
társaink szakszerû gyakorlati bemutatkozás keretében ismertetik a szervizkoncepciót.
Magyarországon majd minden megyében aktív képviselet mûködik, a kereskedõ partnerek
tevékenységéhez a PRO-TEC Kft. adja meg az irányelveket és rendszeres továbbképzésekkel
segíti munkájukat.

PRO-TEC MARKETING
MAGYARORSZÁG
PRO-TEC Kft.
1161 Budapest, Baross u.121.
Tel./Fax: 00 36 1 405 4036
E-mail: info@pro-tec.hu
www.pro-tec.hu

AZ ÖN PRO-TEC SZERVIZPARTNERE:

SPE CI Á LIS SZERVIZTERMÉKEK KAR BAN TAR TÁS HOZ

A gép jár mû-kar ban tar tás és ápo lás elõb bi ek ben em lí tett le he tõ sé ge in túl me nõ en a PRO-TEC mû sza ki fej lesz tõi egye dül ál ló be ren de zé se ket is kí nál nak az
üzem anyag-, a szí vó- és az olaj-ke nõ rend szer cél zott és ha tá sos tisz tí tá sá ra.
Ez zel a pro fes  szi o ná lis meg ol dás sal, meg elõ zõ al kal ma zás sal ele jét le het ven ni a ti pi kus üze mel te té si hi bák ból ere dõ mû kö dé si za va rok nak, mint pl. a mo tor
egye net len vagy ki ha gyó já rá sa, rán ga tás és rossz ha tás fo kú mû kö dé se. A tisz tí tó ké szü lé kek re jel lem zõ egy részt az egy sze rû csat la ko zás a tisztítandó
rend szer re, másrészt a jó ha tás fok.

PRO-TEC APPLIKÁTOR ADAP TER REL
Le he tõ vé te szi a szí vó rend szer, a sze le pek, az égés tér,
és a ki pu fo gó gáz vis  sza ve ze tés biz ton sá gos
és tö ké le tes tisz tí tá sát meg bon tás nél kül.
Az adap ter ki egé szí tõi le he tõ vé te szik a
kü lön bö zõ mé re tû szí vó csö vek hez va ló
csat la ko zást.
Az al kal ma zás so rán biz to sí tott a cél zott és
sza bá lyo zott le ve gõ + tisz tí tó fo lya dék meg 
fe le lõ ada go lá sa a rend szer be.

ÜZEM ANYAG REND SZER-TISZ TÍ TÓ  KÉ SZÜ LÉK
PRO-TEC CLEAR FLOW
Hasz ná la tá val a szí vó és ki pu fo gó sze le pek elkokszosodásából
adó dó prob lé mák tar tó san meg szüntet he tõk. Tisz tít ha tóak
to váb bá a be fecs ken de zõ rend szer illetve a kar bu rá tor já ra tai.
Otto és Di e sel mo to rok hoz egy aránt al kal maz ha tó.

FLAKON TÖLTÔÁLLOMÁS
Környezetbarát és költségkímélô módon egy töltô-állomással és
újratölthetô aeroszolos palackokkal oldható meg a szervizben
használatos tisztító, ill. egyéb folyadékok felhordása.
Elônyei: Ellenôrizhetô és költségtakarékos anyag-felhasználás,
csökken a napi hulladék mennyisége, környezetbarát semleges
hajtóanyag.

Nap ja ink ban egy re több gép ko csit
sze rel nek fel lég kon di ci o ná ló
be ren de zés sel. Ez a hasz nos
fel sze re lés nagy ban hoz zá já rul a
kom for tos és biz ton sá gos
au tó zás hoz. Mint a gép ko csi töb bi
szer ke ze ti egy sé ge, úgy a
klí ma be ren de zés is igény li a
rend sze res és szak sze rû
kar ban tar tást, ugyan is a
lég kon di ci o ná ló be ren de zés
pá ro log ta tó ján le csa pó dó
kon denz víz ide á lis táp ta laj a
le ve gõ vel be ju tó bak té ri u mok, gom bák és mik ro or ga niz mus ok
sza po ro dá sá nak, csí rá zá sá nak. A szel lõ zõ mo tor be fúj ja az utas tér be
a pá ro log ta tón és a lég csa tor nák ban te nyé szõ kór oko zó kat, amik
szem gyul la dást, lég úti fer tõ zé se ket, meg fá zá sos tü ne te ket és az
utastér ben ter jen gõ do hos sza got okoz nak.

Az Invento klí ma fer tõt le ní tõ el já rás
ha té ko nyan ke ze li a fent vá zolt prob lé mát:
- A CLORAMIN-T ha tó anyag el pusz tít ja a ví ru so kat,

gom bá kat, bak té ri u mo kat, mikrobaktériumokat.
- Nincs kor ró zi ós ha tás sal a szel lõ zõ rend szer al kat ré sze i re.
- Nem mér ge zõ.
- A fer tõt le ní tõ szert a spe ci á lis ké szü lék ha té ko nyan

jut tat ja el a kri ti kus he lyek re.

PRO-TEC THROTTLE BODY CLEANER (cikkszám: 2801)
Old és el tá vo lít min den zsí ros le ra kó dást és szen  nye zõ dést
mint pl. olaj, gyan ta ra gacs stb.
A ter mék má sod per cek alatt ma rad vány nél kül el pá ro log a fe lü let rõl.
Biz to sít ja a moz gó al kat ré szek mû kö dé sét és csök ken ti
az üzemanyagfogyasztást.

PRO-TEC BRAKE CLEANER (cikkszám: 2201)
El tá vo lítja az ola jos, zsí ros szen  nye zõ dé se ket és a fék port.
A ter mék má sod per cek alatt ma rad vá nyok  nél kül el pá ro log.
A fe lü let így tel je sen tisz ta és jó surlódási tényezõvel rendelkezik.
Al kal maz ha tó kar bu rá tor, in dí tó és torlótárcsa tisz tí tá sá ra is.

TORLÓTÁRCSA TISZTÍTÓ SPRAY FÉKTISZTÍTÓ

DIESEL APPLICATOR SPRAY (cikkszám: P1911)
Terméktulajdonságok: Tisztítja az egész szívórendszert, eltávolítja a
szennyezõdéseket és gyantás lerakódásokat a szívójáratból, a beáramló
és kiáramló szelepekrõl, a kipufogógáz visszavezetésbõl származó
lerakódásokat megszünteti, tisztítja az égésteret.

Elõnyei: Nyugodt egyenletes motorjárat, javított motorteljesítmény,
kisebb fogyasztás és alacsonyabb káros gáz képzõdés.
Felhasználási terület: Gépjármûipar.

Alkalmazási javaslat: Járó és meleg dieselmotornak a szívórendszerébe fújni.
Egyenletesen járó motor esetén fújja a terméket egyenletesen és folyamatosan a
levegõ beszívó csõbe, egyenetlenül járó motornál pedig rövid szórásokkal
megszakításokkal.
Figyelem: A motor fordulatszámát az alkalmazás alatt közepes fordulaton kell
tartani (ca. 2000-2500 ford/perc).

COPPER LACKGUER SPRAY (cikkszám: P2951)
Terméktulajdonságok: A termék az idõjárás hatásainak ellenáll és
gyorsan szárad. Tartós, vízálló akril-védõfilmet képez a felületen és
már károsodott felületek is levédhetõk.
Felhasználási terület: Különösen olyan felületek kezelésére javasolt,
melyek erõs külsõ idõjárási hatásoknak vannak kitéve.
Védõbevonatként, csõ ill. fémrendszerek, jármû alváz, sérült felületek
javítása, stb.
Kérjen részletes használati utasítást központunktól.

DIESELMOTOR SZÍVÓRENDSZER TISZTÍTÓ SPRAY

AIR CONDITIONER FOAM CLEANER
(cikkszám: 6122)
Terméktulajdonságok: Egy speciálisan a klimarendszerek
tisztítására és fertôtlenítésére kifejlesztett habosítható
termék, mely hatásosan mentesíti a rendszert a
gombáktól és baktériumoktól. Használata után kellemes
illat tölti be az utasteret.

Felhasználási terület: Gyors és hatásos tisztítása a személy
és haszonjármûvek, ill. buszok klimarendszerének.
Kérjen részletes használati utasítást központunktól.

KLÍMA HABOS TISZTÍTÓ

VÖRÖSRÉZ LAKKSPRAY

TISZTÍTÓKÉSZÜLÉKEK

KLÍMA FRESH (cikkszám: 6121)
Terméktulajdonságok: 
� Tisztítja és fertôtleníti az Ön klímaberendezését.
� Tartósan akadályozza a baktériumok, gombák és a penész

megtelepedését, újraképzôdését.
� Megszünteti a kellemetlen szagokat.
� Friss, tiszta és egészséges levegô autójában.
� Fertôtleníti a belsô kárpitot és a mûszerfalat is.
� Tiszta, kellemes illat.

Elônyei:
� A korszerû csomagolásnak köszönhetôen tisztítás közben az anyag önmagától

távozik a flakonból.
� Egyszerû, költségkímélô klímatisztítás és –fertôtlenítés.
� Semmilyen szerelômunkát nem igényel.
� Nincs visszamaradó folt a kárpiton és mûszerfalon.
� Egy flakon tartalma elegendô az intenzív tisztításhoz.

Felhasználási terület: gépjármûvek klímaberendezéseinél.
Igény esetén kérje központunktól a részletes használati utasítást.

ILLATOS KLIMAFERTŐTLENÍTŐ ÉS TISZTÍTÓ



PRO-TEC CLASSIC LINE PRO-TEC CLASSIC LINE PRO-TEC CLASSIC LINE

SPE CI Á LIS SZERVIZTERMÉKEK KAR BAN TAR TÁS HOZ

MOTORBELTÉR-TISZTÍTÓ

DÍZELRENDSZER-TISZTÍTÓ

ÜZEM ANYAG REND SZER-TISZ TÍ TÓ

OLAJ TEL JE SÍT MÉNY JA VÍ TÓ

HŰ TŐ REND SZER TISZ TÍ TÓ

PRO-TEC FUEL LINE CLEANER (cikkszám: 1101)
� Hasz nál ha tó min den Otto mo tor hoz, katalizátor, tur bó és köz vet len be fecs ken de zés

ese tén is aján la tos.
� El tá vo lít üzemszerû szen  nye zõ dé se ket az egész üzem anyag rend szer bõl a tank tól az

égés té rig.
� Meg szün te ti a gyan tás, ra ga csos le ra kó dá so kat a be fecs ken de zõ rend szer ben.
� El tá vo lít kok szos ma rad vá nyo kat és kor mos le ra kó dá so kat az egész

fel sõ hen ger tér bõl.
� A PVC sze lep tel je sít ményt fenn tart ja, ke ni és vé di a fel sõ hen ger te ret.

EZ ÁL TAL: - Tisz ta és erõ tel jes az égés.
- Ja ví tott mo tor tel je sít mény.

és üzemanyagmegtakarítás.
- Rozs da és kor ró zió vé de lem.
- A ká ros gá zok rend kí vü li csök ke né se.
- A ka ta li zá tor élet tar ta má nak je len tõs nö ve lé se.

PRO-TEC DI E SEL SYSTEM CLEANER (cikkszám: 1201)
� Hasz nál ha tó min den dí zel mo tor hoz, ka ta li zá tor, tur bó, Common Rail

és direktbefecskendezés ese tén is aján la tos.
� El tá vo lít ha tá so san üzem sze rû szen  nye zõ dé se ket és gyantásodásokat az egész 

dí zel rend szer bõl.
� Ma ra dék ta la nul el tá vo lít ja a kok szos, kor mos le ra kó dá so kat, tar tó san

ke ni és vé di a dízelrendszert.
� Meg aka dá lyoz za az üzem anyag oxi dá ci ó ját és a mik ro or ga niz mus ok

kép zõ dé sét.

EZ ÁL TAL: - Tisz ta és erõ tel jes az égés.
- Csök ken ti a ko rom kép zõ dést és a dí zel mo to rok 

jel leg ze tes ke mény hang ját.
- A mo tor tel je sít mény és a hi deg in dí tá si tu laj don ság ja vul.
- Je len tõs, érez he tõ üzemanyagmegtakarítás.
- Az al kat ré szek élet tar ta ma meg nö vek szik.

PRO-TEC OIL BOOSTER (cikkszám: 1301)
� Hasz nál ha tó min den Ot tó és Di e sel mo tor ba, vál tók ba és diferenciálokba.
� Túl tel je sí ti az au tó gyár tók elõ írá si nor má it.
� Csök ken ti a súr ló dást és a ko pást, az olaj és üzemanyagfogyasztást.
� Vé del met nyújt az olajsárképzõdés, a rozs da és kor ró zió el len.
� Meg elõ zi az olaj-ke nõ rend szer ben a le ra kó dá sok kép zõ dé sét.
� Sem le ge sí ti a ká ros mo tor sa va kat.
� Meg aka dá lyoz za a tö mí té sek meg ke mé nye dé sét.

EZ ÁL TAL: - Üzem biz tos mo tor min den hõ mér sék le ten.
- Je len tõs olajmegtakarítás.
- A ká ros gá zok a mi ni má lis ra csök ken nek.
- A hi deg in dí tá si tu laj don sá gok je len tõ sen ja vul nak.

COMMON RAIL DISELRENDSZER TISZTÍTÓ ÉS VÉDŐ
COMMON RAIL DIESEL SYSTEM CLEAN + PROTECT (cikkszám: 2101)
A COMMON RAIL Nagynyomású Dieselrendszer tisztító és védõ egy,
a nagynyomású dieselrendszerek (pl. közvetlen-befecskendezõ Common Rail,
Pumpe Düse stb.) új fejlesztése, mely minden szempontból megfelel
az itt elvárt követelményeknek.
Koromrészecske szûrõvel gyártott gépjármûvekhez is alkalmazható.
Használata különösen ajánlott a megnövelt szervizperiódus miatt.

� Megbízhatóan eltávolít minden üzemanyagból származó szennyezõdést
a rendszerbõl.

� Biztosítja az optimális tüzelõanyag-porlasztást, és ezáltal a legjobb hatásfokot.
� Garantálja a biztos és alapos kenést az egész rendszerben,

különösképpen a nagynyomású szivattyúban.
� Szétbomlasztja a gázolajban elõforduló vízbuborékokat, és abszorbálja

az égést zavaró veszélyes nedvességet.

Nem üzemanyagadalék, állandó adalékként való használata nem indokolt!

PRO-TEC RADIATOR FLUSH (cikkszám: 1501) 
El tá vo lít üzemszerû szen  nye zõ dé se ket a hû tõ rend szer bõl.
El tá vo lít ja a mész kõ és rozs da le ra kó dá so kat, old ja
a ve szé lyes hû tõ isza pot és tisz tít ja a hû tõt ill. hõ cse ré lõt.
Sze le pek, ter mo sztá tok és a víz pum pa új ra
ren del te tés sze rû en mû köd nek.

PRO-TEC RADIATOR CONDITIONER (cikkszám: 1401) 
Vé del met nyújt a rozs da, kor ró zió, víz kõ kép zõ dés
és az elekt ro li ti kus kor ró zió el len.
Jó ke nést ad a csa pok nak, ter mo sztát nak, víz pum pá nak.
Ja vít ja a hû tõ fo lya dék hõ cse ré lõ tu laj don sá gát, sem le ge sí ti
a hû tõ fo lya dék sa vas ha tá sát és a PH ér té ket sta bi lan tart ja.
Ke ver he tõ az ös  szes ke res ke del mi for ga lom ban kap ha tó
fagy ál ló val.

PRO-TEC ENGINE FLUSH (cikkszám: 1001)
� Al kal maz ha tó min den Otto és Di e sel mo tor hoz, se bes ség vál tók ba és differenciálokba.
� El tá vo lít üzemszerû szen  nye zõ dé se ket és gyan tás le ra kó dá so kat az egész 

olaj-kenõrendszerbõl.
� El tá vo lít le ra kó dá so kat a hen ger tér bõl, sem le ge sí ti a ká ros mo tor sa va kat.
� A fá radt olaj jal együtt ke zel he tõ és fel dol goz ha tó.

EZ ÁL TAL: - Tisz ta mo tor ba ke rül a friss olaj.
- Csök ken az olaj és az üzem anyag-fo gyasz tás.
- A mo tor tel je sít mény ja vul a ko pás csök ken.
- Ke ve sebb a ká ros gáz ki bo csá tás.
- A ka ta li zá tor élet tar ta ma nö vek szik.

FOLYÉKONYGÁZ RENDSZERTISZTÍTÓ ÉS VÉDŐ
LPG SYSTEM CLEAN +PROTECT (cikkszám: P1931)
Terméktulajdonságok: Ez a csúcsminõségû termék, melyet a gázüzemû
jármûvek karbantartásához fejlesztettek ki, minimálisra csökkenti a
kopást, hatásos védelmet nyújt a szelepkárosodás ellen, megköti a vizet.
Gátolja az égésbõl származó maradványok képzõdését és a folyékony
gáz oxidációját. Hatásos védelmet nyújt a korrozió ellen.

Felhasználási terület: A gáztartályba kell tölteni (gáz+benzinüzemû 
jármûvek esetében) 120ml. elegendõ 50 liter folyékony gázhoz

Részletes használati utasítást kérjen központunktól !

EASY GEAR (cikkszám: P1701)
Terméktulajdonságok: A termék nagyhatásfokú védõfilmet képez kiváló
csúszó-gördülõ tulajdonsággal, a váltók belsõ felületeinek hatásos
védelmet nyújt. Jelentõsen csökkenti a kopást és minden hõmérsékleten
maximális kenést biztosít. Védi és ápolja a tömítéseket, O gyûrûket
szimeringeket, stb. A termék segítségével a váltó könnyebben kezelhetõ
és csökkenti a váltózajt is. A váltóolaj oxidációját csökkenti.

Felhasználási terület: Minden váltóba, kiegészítõ váltóba, ill. differenciálokba.

Alkalmazási javaslat: A váltóolajhoz hozzáönteni, keverhetõ minden
kereskedelmi forgalomban kapható váltóolajjal. 50ml. elegendõ 2-3 liter váltóolajhoz.

AUTOMATA VÁLTÓ TISZITÍTÓ
AUTO TRANSMISSION FLUSH (cikkszám: 1801)
Old és eltávolít minden üzemszerû szennyezôdést és lerakódást
az egész automata váltóból.
Eltávolít oxidált olajlerakódásokat és más jellegû szennyezôdéseket
az egész váltóolaj-rendszerbôl.
Az egész rendszert alaposan áttisztítja.

AUTOMATA VÁLTÓ VÉDŐ
AUTO TRANSMISSION CONDITIONER (cikkszám: 1801)
Egy nagy ha tás fo kú ha tó anyag-kom bi ná ció mely a súr ló dást
je len tõ sen csök ken ti, a vál tást kön  nyeb bé te szi, és a tö mí té se ket vé di.
Ez a félszintetikus ter mék min den au to ma ta vál tó olaj jal kompaktibilis
és meg fe lel a je len leg ér vé nyes tech ni kai elõ írá sok nak.

MOTOROLAJ SZIVÁRGÁS TÖMÍTŐ
ENGINE OIL STOP LEAK (cikkszám: P2121)
Nagyhatású és innovatív hatóanyagkombináció az olajszivárgás megszüntetéséhez.
Alkalmazható minden benzin, gáz és dieselmotorhoz. Jelentõsen
csökkenti a surlódást és a kopást. A motor gumi és mûanyagalkatrészeit
regenerálóan kezeli és védi. A motorolaj viszkozitását stabilan tartja, az
olaj oxidációját lassítja. 

Felhasználási terület: Minden zárt olajrendszerben alkalmazható (Otto és
dieselmotorok,váltók, differenciálok

Alkalmazási javaslat: Az olajrendszerhez hozzáadni. Minden
kereskedelemben kapható olajjal keverhetõ. Javasolt az elsõ alkalmazást
megelõzõen a rendszert PRO-TEC Motorbeltér tisztítóval tisztítani.375 ml.
elegendõ 5 liter olajhoz.

LPG. BENZIN RENDSZER TISZTÍTÓ ÉS VÉDŐ
LPG PETROL SYSTEM CLEANER (cikkszám: P1921)
Terméktulajdonságok: Ez a csúcsminõségû termék, melyet a gázüzemû jármûvek
karbantartásához fejlesztettek ki, hatásosan eltávolítja a gyantás lerakódásokat az
egész égéstérbõl.
(Keep Clean hatás) Nagyhatásfokú kenõkomponensekkel védelmet
ad a szelepeknek a kopás és korrozió ellen. 
Az üzemanyag fogyasztás és a káros gázok optimalizálódnak, és a
motor élettartama növekszik.

Felhasználási terület: A benzintartályba öntendõ, gáz-benzinüzemû
jármûvek esetén.
375 ml. elegendõ 80 liter üzemanyaghoz.

NANO MOTORBELTÉR BEVONAT ÉS VÉDELEM
NANO ENGINE PROTECT +SEAL (cikkszám: P9201)
Terméktulajdonságok: A kiváló aktívitású Nano kenõ és védõfilm bevonat védi 
a motor felületeit, pl. olaj kenõrendszer, szervokormányrendszer, automata és 
hagyományos váltók, differenciálok. 
A tömítéseknek is jó kenést biztosít: O gyûrûk, szimeringek, hosszútávú védelmet kapnak.
Nagyhatásfokú kopásvédelem; hidegindításkor a leggyorsabb olajellátás; egyenletes
járású csendes motor; az alkatrészek hosszabb élettartama; kitûnõ szárazfutás elleni
védelem.

Felhasználási terület: Felhasználható minden Diesel és Ottomotorhoz, mind
a Common Rail, mind a Pumpe-Düse, technológia esetében. Ajánlatos 
turbomotorok, Kat. és részecskeszûrõvel gyártott rendszereknél is.

Alkalmazási javaslat: A motor kenõrendszerébe önteni. A flakon (375ml.)
tartalma elegendõ 5 liter olajhoz. Kormányszervó, váltó, differenciál
esetében 1:10 arányban adagolni Az alkalmazás elõtt javasolt az
olajrendszer tisztítása PRO-TEC Motorbeltér tisztítóval.

SZERVOKORMÁNYRENDSZER NANO VÉDELEM
POWER STREERING NANO PROTECT (cikkszám: 2161)
Terméktulajdonságok: A legújabb nanotechnológián alapuló innovatív fejlesztésû
receptúra. A termék nagyhatásfokú védõfilmet képez kiváló csúszó-gördülõ
tulajdonsággal. A szervokormány differenciálok, és váltók belsõ felületének
maximális védelmet nyújt. Ez a készítmény jelentõsen csökkenti a zajos
rendszereket, és biztosítja a könnyû, biztonságos üzemeltetést.
Sportautókhoz is alkalmas!

Felhasználási terület: Szervókormány, differenciál, váltók.

Alkalmazási javaslat: A termék alkalmazása elõtt a megfelelõ 
mennyiségû olajat le kell engedni a rendszerbõl. 
100 ml. termék elegendõ 1,5-2 liter olajhoz.

HIDRAULIKUS SZELEPEMELŐ TISZTÍTÓ ÉS VÉDŐ
HYDRAULIC LIFTER CARE (cikkszám: P2131)
Terméktulajdonságok: Tisztítja a hidraulikus szelepemelõ rendszert, és megszünteti a
kellemetlen csattogó zajokat.
A nagyhatásfokú kenõkomponensek biztosítják a biztos és optimális
szelepemelõ mûködést, kisebb a kopás és könnyebb a hidegindítás.
Minden Otto és Dieselmotorban alkalmazható.

Alkalmazási javaslat: Minden olajcsere alkalmával a friss olajhoz
öntendõ. 375 ml. Elegendõ 4-5 liter olajhoz.
Nem hígitható.
Hatását üzemközben fejti ki.

GEAR OIL STOP LEAK (cikkszám: 2141)
Hatásosan gátolja a hibás váltók olajszivárgását.Védi a váltót a hiányos
kenés általi károsodás ellen. 
Jelentõsen csökkenti a surlódást és a kopást,kiváló kenést biztosít. 
A gumitömítéseket O-gyürüket szimeringeket karbantartja ellenhat az olaj
oxidációjának.

Felhasználási terület: Minden váltóba, kiegészítõ váltóba ill. differenciálba.
Nem használható automataváltóba, ill. olajkuplung esetén.

Alkalmazási javaslat: Az olajrendszerhez hozzáadni. Használható minden
kereskedelemben kapható váltóolajhoz. 50 ml. elegendõ 2-3 liter váltóolajhoz.

VÁLTÓOLAJ SZÍVÁRGÁS TÖMÍTŐ

DIESEL ANTI SMOKE (cikkszám: P2151)
Jelentõsen csökkenti a koromképzõdést, és a kellemetlen csattogó
motorhangot minden beszerelt, ill. mobil dieselmotorban. Növeli a
gázolaj cetán számát és javítja a hidegindítási feltételeket. 
Garantálja a mozgó alkatrészek optimális kenését, és biztosítja a tiszta
erõteljes égést.Védi az egész rendszert a korrózió ellen.

Felhasználási terület: Felhasználható minden Dieselmotorhoz, mind a
Common Rail, mind a Pumpe-Düse, technológia esetében. Ajánlatos
turbomotorok, Kat. és részecskeszûrõvel gyártott rendszereknél is.

Alkalmazási javaslat: Tankolás elõtt az üzemanyagtartályba  kell
önteni150 ml. elegendõ 50 liter gázolajhoz. Hatását üzemközben fejti ki.

DIESEL FÜSTÖLÉS CSÖKKENTŐ

VÁLTÓOLAJ JAVÍTÓ
CETANE BOOSTER (cikkszám: P2181)
Terméktulajdonságok: Megnöveli a dieselüzemanyag cetánszámát 5 értékponttal, az
üzemanyag minõségének függvényében. Különösen ajánlott alacsonyabb minõségû
gázolajhoz.
Egyenletes erõteljes égést biztosít, csökkenti a koromképzõdést, a
csattogó motorhangot, valamint az alacsony cetánszám esetén
elõforduló utógyújtást, ill. túlmelegedést. Könnyíti a hidegindítást, és
az optimális égés következtében kevesebb a lerakódás. Minden
dieselüzemanyaghoz használható.

Felhasználási terület: Az üzemanyagtartályba öntendõ.
Hatását üzemközben fejti ki.

Alkalmazási javaslat: 375ml. elegendõ 60 liter gázolajhoz.

CETÁNSZÁMNÖVELŐ

DIESEL CONDITIONER & ANTI GEL (cikkszám: P2001)
Terméktulajdonságok: Nagyteljesítményû dieselrendszer védelem.
A gázolaj folyékonyságát fenntartja. Használható minden dieselmotor esetében,
így a Common Rail vagy direktbefecskendezõs rendszerekhez is.
Biztonság -33C-fok-ig. (Függ a gázolaj minõségétõl is. Részecske szûrõs
rendszerekhez is alkalmazható! Erõs hidegben meggátlolja
a gázolaj besûrûsödését, csomósodását. Biztos téli üzemeltetés.
Megakadályozza az üzemanyagszûrõ és a vezetékek eldugulását.
Segíti a hidegindítást, és a felmelegedést. 
Biztosítja a dieselrendszer minden mozgó alkatrészének
az optimális kenést.

Felhasználási terület: Használható minden dieselmotorhoz, így a
Common Rail, Pumpe Düse motoroknál, ill. Turbo, Kat. és
a részecskeszûrõs rendszerekhez is.

Alkalmazási javaslat: A termék - 5 C-fok alatti hõmérsékletnél
ajánlatos használni. A tankolás elõtt a tankba önteni.
375 ml. elegendõ 80 liter gázolajhoz.

DIESEL DERMEDÉSGÁTLÓ ÉS KONDICIONÁLÓ

OCTAN BOOSTER (cikkszám: P2191)
Terméktulajdonságok: Megnöveli az üzemanyag ROZ octánszámát 5 értékponttal,
az üzemanyag minõségének függvényében. Különösen ajánlott 
alacsonyabb minõségû üzemanyaghoz. 
Egyenletes, erõteljes égést biztosít, megakadályozza a csörgõ
motorhangot és az ennek következtében felmerülõ mechanikus
meghibásodásokat. Keep Clean Effektus rendszeres használattal.
Minden benzinmotorhoz használható.

Felhasználási terület: Az üzemanyagtartályba öntendõ.
Hatását üzemközben fejti ki.

Alkalmazási javaslat: 375ml. elegendõ 60 liter benzinhez.

OCTÁNSZÁM NÖVELŐ

HŰ TŐ REND SZER VÉ DŐ

PRO-TEC RADIATOR STOP LEAK (cikkszám: 1601) 
Biz ton ság gal tö mí ti a szívárgó víz hû tõ ket, hõ cse ré lõ ket
és csö pö gõ víz pum pá kat illetve fû tõ csa po kat.
Még a rugalmas csõ ve ze té kek és a re pe de zett töm lõk
szi vár gá sa it is ké pes el tö mí te ni.
A Radiator Stop Leak ke ver he tõ az ös  szes ke res ke de le mi
for ga lom ban kap ha tó fagy ál ló val.

HŰ TŐTÖMÍTŐ
RADIATOR OIL CLEANER (cikkszám: P1511) 
Terméktulajdonságok: Hatásosan eltávolítja az olajos 
lerakódást az egész hûtõrendszerbõl, mely többnyire a
meghibásodott hengerfejtömítés következtében fordul elõ.
A tisztítás folyamata alatt védelmet nyújt a rendszer fémes és
gumi, ill. mûanyag alkatrészeinek.
Felhasználási terület: Minden motor ill. berendezés
tisztításához, mely zárt hûtõrendszerrel készült.
Kérjen részletes használati utasítást központunktól.

OLAJOS HŰTŐRENDSZEREK TISZTÍTÓJA

FÉK-KOR RÓ ZIÓ VÉ DŐ SPRAY
PRO-TEC WHITE GREASE (cikkszám: 2701)
Op ti má lis és hosszútávú ke nést biz to sít hi deg
és me leg hõméresékletnél egy aránt.
Biz tos ta pa dás és nyo más ál ló ság jel lem zi
a ter mé ket a spe ci á lis teflonreceptúra ál tal.
Ki vá ló vé del met nyújt a felcsapódó só lé, lú gok és sa vak el len.

PRO-TEC BRAKE AN TI SEIZE (cikkszám: 2601)
Hosszútávú vé del met biz to sít a rozs da és kor ró zió el len,
meg szün te ti a fé ke zés bõl ere dõ za va ró han go kat, és ga ran tál ja
a moz gó al kat ré szek meg fe le lõ ke né sét.
A ter mék vé del met nyújt az utak ról fel csapódó só lé,
lú gok és sa vak el len. Ide á lis se géd anyag a fék rend szer
és az alvázközeli al kat ré szek sze re lé si mun ká i nál.

BIO-ROZSDAOLDÓ SPRAY
PRO-TEC RUST REMOVER (cikkszám: 2501)
A ter mék má sod per cek alatt a rozs da és a kor ro dált ré szek
kö zé szí vó dik és gyor san ki fej ti ol dó ha tá sát. Meg szün te ti a
nyi kor gó han go kat, víz ta szí tó és tar tós vé del met nyújt a rozs da
és kor ró zió el len. Gyan ta és sav men tes, sem le ges ha tá sú
a lak ko zással, mû anyag gal és üveg gel szem ben.
Bi o ló gi a i lag le bom lik.

PRO-TEC INTERIOR CARE SYSTEM (cikkszám: 2301)
Tisz tít ja és kon zer vál ja a mû anya go kat, bõrt és gu mit.
A ter mék antisztatikus ha tá sú, így ta szít ja a port, vi zet
és vé del met nyújt a fe lü let ki fa ku lá sa és ki re pe de zé se el len.
Ide á li san al kal maz ha tó az ab lak üve gek ve ze tõ i nél, aj tó gu mik nál,
biz ton sá gi övek hez, és min den mû anyag, illetve bõr fe lü let re.

RUST REMOVER (cikkszám: P2921)
Terméktulajdonságok: A rozsdás felületek alá kúszva meglazítja a
korrodált alkatrészeket. Megállítja a korróziót, csökkenti a súrlódást,
és víztaszító hatása van.

Felhasználási terület: Mûhely, háztartás, ipar.

Alkalmazási javaslat: A MOS2 Rozsadaoldót a berozsdált felületre fújni
és az anyagot hagyni kb. 1 percet. hatni.

PRO-TEC MULTI LUBE (cikkszám: 2401)
A zsír, olaj és ol dó szer men tes ha tó anyag-kom bi ná ció
ki vá ló ke nést és vé del met nyújt a fel hasz ná lás so rán.
Meg szün te ti a kú szó ára mot és a fe szült ség vesz te sé get, víz ta szí tó
ha tá sú és szin te min den hõ mér sék le ten ga ran tál ja a biz tos ke nést.
Al kal ma zá sa ja va solt mint sze re lé si se géd anyag pl. zá rak,
zsa né rok, ék szí jak, lõ fegy ve rek kar ban tar tá sá nál.

MOS2 ROZSDAOLDÓ

TEF LON ZSÍR SPRAY

BELTÉRÁPOLÓ SPRAY

ELEKTONIC SPRAY (cikkszám: P2901)
Terméktulajdonságok: A termék fõ jellemzõje, hogy a nedvességet,
párát taszítja, és ezáltal megakadályozza, hogy kábel-csatlakozásokat
vagy egyéb elektromos csatlakozásokat nedvesség érje. Egy vékony
filmréteg képzõdik a felületen, ezáltal korrozió védelmet is biztosít.
Tisztítja az érintkezéseket, eltávolítja a szennyezõdéseket, konzerváló
hatású, megakadályozza a kúszóáram keletkezését és csökkenti a 
feszültségveszteséget. Elektromos csatlakozások mûködõképességét
helyreállítja. Nem támad meg mûanyag, gumi,
vagy lakkozott felületeket.

Felhasználási terület: Elektromos berendezések és alkatrészek
karbantartására, ápolására ajánlott pl.: kábelcsatlakozók, lámpák,
biztosítékok, gyújtáselosztó, megszakító, kapcsolók, akkupólusok,
kondenzátorok, inditómotorok.
Alkalmazható mint kenõanyag finommecanikai alkatrészek pl. zárak, sínek,
bowdenek kenésére.

Alkalmazási javaslat: Fújja az elektronik spray-t a kezelendõ felületre,
és hagyja hatni ca. 30-60 mp.

ELEKTRONIK KARBANTARTÓ SPRAY

SPECIÁL-KARBANTARTÓ SPRAY

PRO-TEC ADHESIVE GREASE SPRAY (cikkszám: P2961)
Terméktulajdonságok: Szintetikus kenõanyag, melyet kifejezetten
olyan területeken alkalmaznak, ahol a nyomás, ütõerõ ill.
dörzshatások erõteljesek. A terméknek kitûnõ tapadótulajdonsága
van, ezáltal megnövelhetõ az idõszakos kenési periódus.
Hosszabb élettartam, kevesebb kopás. Csökkenti a súrlódási
hõmérsékletet és kiváló nyomástûrõ. Kiemelkedõ a zajcsökkentõ
és vibrációmérséklõ hatása. A termék védelmet nyújt a felverõdõ
sólé ellen, kitûnõ korrozióvédelmet és oxidációs stabilitást ad. A
kenõanyagfilm tartósan a felületen marad. 
Felhasználási terület: Ideálisan alkalmazható a nyílt kenési helyekre, így
pl.drótkötelek, láncok, kábelek, szíjak, váltók, daruk, épitõipari gépek,
úgymint motorkerékpárok és kerékpárok.
Alkalmazási javaslat: A kezelendõ felületet alaposan tisztítsa meg,
a terméket egyenletesen fújja a felületre, és hagyja hatni. Kb. 30-60 mp.
Használat elõtt alaposan felrázandó!

PRO-TEC FOLYÉKONY TAPADÓZSÍR SPRAY

SILIKON SPRAY (cikkszám: P2911)
Terméktulajdonságok: A termék egy szilikonalapú kenõ és
védõanyag. Megszünteti a mûanyagfelületek érintkezése által
okozott zajokat, impregnáló hatású, zsír és ásványolajmentes.
Felhasználási terület: alkalmazható mûanyagra gumi, fém
és fa anyagokra.

SZILIKON SPRAY


