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HD • 350

SPECIAL
MOTOR
SEALANT

COMPETITION MOTOR
SEALANT
HD•350 formează garnituri
foarte elastice şi rezistente.
Umple toate cavităţile şi
neregularităţile de pe suprafeţe.
Poate trece cele mai exigente
omologări în ceea ce priveşte
utilizarea garniturilor.
Auto-vulcanizarea este iniţiată la
o temperatura mediului,
rezistând la oscilaţii termice de
o
la - 70 la + 260 C cu atingerea
unei temperaturi maxime de
350oC.
Este rezistent la apă, gaz,
benzină, ţiţei, uleiuri şi antigeluri.
Rezistent la vibraţii puternice. În
faza de demontare este uşor de
transportat şi remontat.
HD•350 se polimerizează
complet în minim 4 ore şi maxim
18 ore, în funcţie de grosimea
stratului aplicat.

Descriere
Tub

Conţinut
60 g

Cod produs
85.165.002

Temperatura de aplicare este
o
o
cuprinsă între + 5 C şi + 40 C.
Ambalaj bucăţi
32

Cod EAN
8 005860 851658

GARNITURĂ PASTĂ
AUTOVULCANIZANTĂ
PENTRU MOTOARE
SPECIAL MOTOR SEALANT
este noua garnitură
indispensabilă pentru motoarele
de ultimă generaţie, fiind
perfectă inclusiv pentru
motoarele tradiţionale. Este
rezistent la apă, gaz, benzină,
ţiţei, uleiuri şi antigeluri şi la
temperaturi de la - 50 la + 260oC
cu atingerea unei vârf de
o
temperatură 350 C.
Este inodor. Se polimerizează
complet în minim 4 ore şi maxim
18 ore, în funcţie de grosimea
stratului aplicat.
Temperatura de aplicare este
o
o
cuprinsă între + 5 C şi + 40 C.

Descriere
Tub în Display–Box

Conţinut
80 g

Cod produs
85.164.001

Ambalaj bucăţi
16

Cod EAN
8 005860 851641

TURAFFALE
LICHID
Şi
PRAF
SUPER RAPID
Produsele Saratoga
TURAFALLE etanşează toate
scurgerile radiatorului,
instantaneu, fără să jeneze
circulaţia.
TURAFALLE PRAF are o
acţiune super rapidă.

Descriere
TURAFALLE LICHID
în Bidon
TURAFALLE PRAF în
Bidon

Conţinut
200

g

125 g

Cod produs
95.112.001

Ambalaj
bucăţi
12

Cod EAN
8 005860 951129

95.110.001

24

8 005860 951105

PRONTO
- 22OC

PRONTO
- 40OC

o

o

PRONTO – 22 C este un lichid
care protejează circuitele de
răcire.
o
PRONTO – 22 C previne
formarea pojghiţei, nu roade
componentele din cauciuc, nu
face spumă.
Produsul este gata de folosire,
pentru temperaturi de până la 22oC.

Descriere
Cutie de metal

Conţinut
1000 ml

PRONTO – 40 C este un lichid
care protejează circuitele de
răcire.
o
PRONTO – 40 C previne
formarea pojghiţei, nu roade
componentele din cauciuc, nu
face spumă.
Produsul este pentru gata de
folosire, pentru temperaturi de
până la - 40oC.

Cod produs
95.085.001

Ambalaj bucăţi
24

Cod EAN
8 005860 950856

Descriere
Cutie de metal

Conţinut
1000 ml

PROTECŢIE şi
ANTIGEL
TIPUL „E”
Pentru instalaţii de
Răcire

Cod EAN
8 005860 950900

LICHID
DE FRÂNĂ

FLUIN tipul E reprezintă noua
generaţie de lichide protectoare pentru
radiatoare.
FLUIN tipul E este un lichid utilizat
pentru instalaţiile de răcire cu protecţie
totală, care corespunde normele
referitoare la coroziune impuse de
principalii constructori europeni de
automobile. Previne coroziunea şi
împiedică formarea ruginii, pojghiţei
calcaroase şi a spumei, inclusiv dacă
este amestecat cu ape foarte dure.
FLUIN tipul E previne formarea
deformărilor. Este ideal inclusiv pentru
motoarele diesel.
FLUIN tipul E este un produs cu o
durată de viaţă mare: se schimbă o
dată la 2 ani sau la 60.000 km.
FLUIN tipul E are o acţiune combinată:
are un punct de îngheţ foarte scăzut şi
caracteristici de transferare a căldurii
o
o
foarte mari (-41 C; + 125 C).
FLUIN tipul E este:
•
Concentrat
•
Permanent
•
Multisezonier
Descriere

Ambalaj bucăţi
24

BREAK FLUID
DOT3
şi DOT4

FLUIN

Cutie de
metal
Cutie de
metal

Cod produs
95.090.001

BREAK FLUID DOT3 şi DOT4 sunt
lichide de frână pentru frâne
hidraulice, cu un punct de fierbere
foarte ridicat.
BREAK FLUID DOT3 şi DOT4
depăşesc cu mult limitele prevăzute
de normele J1703 – D073.

Conţinut

Cod produs

Descriere

Conţinut

Cod produs

95.080.001

Ambalaj
bucăţi
24

Cod EAN

1000 ml

8 005860 950801

230 ml

95.098.001

Ambalaj
bucăţi
48

8 005860 950917

20 litri

95.082.001

1

-

BREAK FLUID DOT3
cutie de metal
BREAK FLUID DOT3
cutie de metal

830 ml

95.101.001

24

8 005860 950948

Cod EAN

FIŢI GATA • START

FIŢI GATA • START

REPARARE

ETANŞARE
TOBE
ESAPAMENT

TOBE
ESAPAMENT
REPARARE TOBE
ESAPAMENT este faşa pentru
repararea tevilor şi tobelor de
eşapament.
REPARARE TOBE
ESAPAMENT asigură o
reparaţie rapidă a găurilor şi
crăpăturilor mari.

ETANŞARE TOBE ESAPAMENT
este chitul utilizat pentru etanşarea
tevilor şi tobelor de eşapament.
ETANŞARE TOBE ESAPAMENT
permute etanşarea găurilor şi
crăpaturilor mici.

Descriere
Borcan

Conţinut
120 ml

Cod produs
95.115.001

Ambalaj bucăţi
24

Cod EAN
8 005860 951150

Descriere
Borcan

Conţinut
-

FIŢI GATA • START

Conţinut

Cod produs

200 ml

95.012.001

Ambalaj
bucăţi
24

Cod EAN
8 005860 950356

Cod EAN
8 005860 951204

REACTIVATOR
MULTIFUNCŢIONAL
REACTIVATORUL
MULTIFUNCŢIONAL este un produs
foarte eficace pentru recăpătarea
conductibilităţii electrice în circuitele
ude.
REACTIVATORUL
MULTIFUNCŢIONAL este potrivit de
asemenea pentru deblocarea
mecanismelor înţepenite din cauza
oxidării, ruginii, etc.

STARTER SPRAY permite pornirea
instantanee a tuturor motoarelor.
STARTER SPRAY funcţionează la
orice temperatură şi grad de
umiditate.
STARTER SPRAY este ideal pentru
motoarele pe benzină, diesel şi gaz.
STARTER SPRAY lubrifiază însă nu
roade motorul.
STARTER SPRAY prelungeşte viaţa
motorului şi bateriei.

Descriere

Ambalaj bucăţi
24

FIŢI GATA • START

STARTER
SPRAY

Tub Spray

Cod produs
95.120.001

Descriere
Tub Spray
Tub Spray

Conţinut

Cod produs

150 ml
400 ml

95.040.001
95.039.001

Ambalaj
bucăţi
12
12

Cod EAN
8 005860 950405
8 005860 950399

Descriere
Tub Spray

Conţinut
200 ml

VEDERE SIGURĂ

VEDERE SIGURĂ

SPRAY
DEZGHEŢARE
PARBRIZ

SPRAY
CURĂŢARE
GEAMURI

PRODUSUL PENTRU DEZGHEŢARE
VEDERE SIGURĂ îndepărtează cu
uşurinţă gheaţa de pe geamurile, oglinzile şi
parbrizul maşinii şi previne formarea
acesteia.
PRODUSUL PENTRU DEZGHEŢARE
VEDERE SIGURĂ asigură o vizibilitate
perfectă.
PRODUSUL PENTRU DEZGHEŢARE
VEDERE SIGURĂ nu lasă halouri.

CURĂŢĂ GEAMURILE
VEDERE SIGURĂ şterge în
profunzime, curăţând şi facând
strălucitoare: geamurile,
oglinzile, ferestrele, suprafeţele
lăcuite sau smălţuite.
CURĂŢĂ GEAMURILE
VEDERE SIGURĂ în afara
faptului că elimină instantaneu
orice urmă de mizerie, nici nu
lasă halouri care pot crea
reflexii periculoase în timpul
conducerii.

Cod produs
95.007.001

Ambalaj bucăţi
12

Cod EAN
8 005860 950078

Descriere
Tub Spray

Conţinut
400 ml

Cod produs
95.010.001

Ambalaj bucăţi
24

Cod EAN
8 005860 950108

VEDERE SIGURĂ

SOLUŢIE PARBRIZ
VEDERE SIGURĂ SOLUŢIE PARBRIZ este un
detergent antigel pentru instalaţiile de spălare a
parbrizului, având o puternică acţiune
degresantă.
VEDERE SIGURĂ SOLUŢIE PARBRIZ elimină
în întregime halourile şi reflexiile de pe
parbrizul maşinii.
VEDERE SIGURĂ SOLUŢIE PARBRIZ este
concentrat şi se diluează conform tabelului de
pe flacon.
VEDERE SIGURĂ SOLUŢIE PARBRIZ este
disponibil de asemenea în ambalaje practice
pentru o singură dozare de 2 sticluţe de 50
ml, care pot fi utilizate de două ori.

95.009.001

Ambalaj
bucăţi
24

8 005860 950092

95.003.001
95.004.001

36
24

8 005860 950030
8 005860 950047

Descriere

Conţinut

Cod produs

Sticlă Monodozaj
în Display
Sticlă
Sticlă

50 +50 ml
250 ml
1000 ml

Cod EAN

VEDERE SIGURĂ

SPOT CLEAN

DETERGENT
ÎMPOTRIVA
OPACIZĂRII

ELIMINĂ
INSECTE
ELIMINĂ INSECTELE, datorită
calităţilor sale de curăţare şi
datorită formulei sale echilibrate,
îndepărtează orice urmă lăsată de
insecte de pe toate suprafeţele
din sticlă, vopsite, din plastic sau
cromate, fără să le deterioreze.
ELIMINĂ INSECTELE
acţionează rapid, evitând astfel
operaţiunile lungi şi plictisitoare
de curăţare; nu necesită clătire.

DETERGENTUL ÎMPOTRIVA
OPACIZĂRII SI ABURRIRII este
un produs cu dublă acţiune, fiind
singurul detergent de acest tip:
fiind stropit direct pe geam în
interiorul maşinii, curăţă
instantaneu orice urmă de
murdărie, fără să lase halouri,
asigurând totodată o acţiune anti
opacizantă care se va păstra
pentru mult timp.
DETERGENTUL ÎMPOTRIVA
OPACIZĂRII SI ABURIRII nu lasă
urme şi nici efecte de reflexie a
luminii, asigurând astfel o
vizibilitate perfectă inclusiv în
timpul nopţii.

Descriere
Sticlă

Conţinut
500 ml

Cod produs
95.062.001

Ambalaj bucăţi
12

Cod EAN
8 005860 950627

Descriere
Flacon

Conţinut
500 ml

Cod produs
95.067.001

SPOT CLEAN

Descriere
Flacon

Ambalaj bucăţi
12

Cod EAN
8 005860 950672

SPOT CLEAN

REÎNNOIRE
ŢESĂTURI

ÎNDEPĂRTARE
CATRAN

REÎNNOIRE ŢESĂTURI asigură,
datorită componentelor formulei sale,
o curăţare rapidă şi în profunzime a
tuturor componentelor din material
tratate: husele, scaunele, căptuşelile
interioare ale portierelor şi
mochetele vor fi ca noi.
REÎNNOIRE ŢESĂTURI redă luciul
original culorilor şi împrospătează şi
redă elasticitatea fibrelor evitând
deşirarea.
REÎNNOIRE ŢESĂTURI este un
produs uşor de utilizat, şi care reduce
considerabil timpi normali de utilizare
conferind astfel siguranţa unui
rezultat excelent.

ÎNDEPĂRTARE CATRAN este un
detergent solvent creat în mod special
pentru curăţarea instantanee a oricărei
urme de catran şi grăsime de pe
caroserie, reconferind astfel strălucirea
originală acesteia.
ÎNDEPĂRTARE CATRAN, datorită
utilizării formulei sale ca antistatic, acesta
prelungeşte intervalele dintre operaţiunile
de întreţinere a suprafeţelor tratate.
ÎNDEPĂRTARE CATRAN reduce şi
simplifică intervenţiile de curăţare,
făcând astfel operaţiunea mai uşoară şi
mai rapidă.

Conţinut

Cod produs

500 ml

95.064.001

Ambalaj
bucăţi
12

Cod EAN
8 005860 950641

Descriere
Flacon

Conţinut

Cod produs

500 ml

95.065.001

Ambalaj
bucăţi
12

Cod EAN
8 005860 950658

SPOT CLEAN

SPOT CLEAN

CAUCIUCURI
NEGRE

PRODUS
CURĂŢARE
CAPACE
ROŢI

CAUCIUCURI NEGRE, datorită
acţiunii echilibrate a glicolilor
conţinuţi în produs, redă
instantaneu splendoarea
pneurilor maşinii, protejându-le
de asemenea pentru un timp
îndelungat de acţiunea agenţilor
atmosferici şi de mizerie.
CAUCIUCURI NEGRE redă
elasticitatea originală şi
moliciunea amestecului
cauciucurilor, întârziind
formarea periculoasă de tăieturi
şi zgârieturi, care pot determina
înlocuirea prematură a
pneurilor.
CAUCIUCURI NEGRE
reînnoieşte şi conferă viaţă
covoraşelor din plastic,
garniturilor şi celorlalte
componente din cauciuc natural.

Descriere
Flacon

Conţinut

Cod produs

500 ml

95.060.001

Ambalaj
bucăţi
12

Datorită noii sale formule mai
active, PRODUSUL PENTRU
CURĂŢAREA CAPACELOR
ROŢILOR curăţă rapid orice tip
de capac, neafectând suprafeţele
cu care intră în contact.
PRODUSUL PENTRU
CURĂŢAREA CAPACELOR
ROŢILOR îndepărtează orice
urmă de depuneri lăsate de
praful produs de discurile
frânelor, dizolvă instantaneu
toate petele de ulei, de grăsime
şi de catran.
PRODUSUL PENTRU
CURĂŢAREA CAPACELOR
ROŢILOR elimină orice formă de
oxidare şi de rugină, lăsând
astfel capacele curate şi
degresate, gata pentru o
eventuală vopsire.

Cod EAN

Descriere

Conţinut

Cod produs

Ambalaj bucăţi

Cod EAN

8 005860 950603

Flacon

500 ml

95.063.001

12

8 005860 950634

SPOT CLEAN

SPOT CLEAN

CROME
CLEAN

ÎNDEPĂRT
ARE
RĂŞINI

CROME CLEAN este un
produs special dezvoltat
pentru curăţarea
componentelor cromate şi a
suprafeţelor metalice în
general, reconferind
frumuseţea originală.
CROME CLEAN elimină cu
uşurinţă şi instantaneu orice
urmă de oxidare de pe
suprafeţele tratate,
protejându-le şi evitând
reapariţia oxidării pentru mult
timp. Aplicarea de CROME
CLEAN asigură o protecţie
foarte bună împotriva
agenţilor atmosferici şi
chimici. Utilizarea de
CROME CLEAN este
indispensabilă pentru
maşini, motociclete, biciclete,
etc.
Descriere
Tub

Conţinut

Cod produs

50 ml

95.058.001

Ambalaj
bucăţi
15

Cod EAN
8 005860 950580

ÎNDEPĂRTARE RĂŞINI
este un produs creat
special pentru
îndepărtarea, în maximă
siguranţă, orice urmă de
răşină de pe emailuri,
vopsele, sticle, plastic,
inox.
ÎNDEPĂRTARE RĂŞINI
dizolvă în câteva clipe
inclusiv răşinile cele mai
aderente, precum cele
coniferelor (pini, abete,
etc.) fără să deterioreze
vopseaua.

Descriere
Flacon

Conţinut

Cod produs

Ambalaj
bucăţi

Cod EAN

100 ml

95.042.001

12

8 005860 950429

SPOT CLEAN RINNOVA FASCIONI

REÎNNOIRE SPOILERE
REÎNNOIRE SPOILERE este un plastifiant protector.
REÎNNOIRE SPOILERE conferă luciu şi protejează: parte
exterioară spoilere, bare de protecţie, ornamente şi toate
componentele din plastic şi cauciuc.
REÎNNOIRE SPOILERE rezistă la acizi, detergenţi şi la mulţi
solvenţi (benzina, etc.).

Descriere
Tub Spray

Conţinut

Cod produs

400 ml

95.050.001

Ambalaj
bucăţi
12

Cod EAN
8 005860 950504

LUXOR

LUXOR

PRODUS
LUSTRUIRE
BORD

LUSTRUIRE
BORD
CU PARFUM DRY
DE PORTOCALĂ

Lustruieşte, protejează şi
reînnoieşte bordul, suprafeţele
din plastic, cauciuc sau alt
material sintetic, lemn, piele,
imitaţie de piele, scai.
LUXOR PRODUS CURĂŢARE
BORD curăţă şi lasă un strat
protector şi lucios care readuce
la viaţă splendoarea originală a
componentelor tratate.
LUXOR PRODUS CURĂŢARE
BORD asigură o protecţie
antistatică şi anti-praf.
LUXOR PRODUS CURĂŢARE
BORD nu lasă halouri şi întreţine
efectul de strălucire şi antipraf
pentru mult timp. LUXOR
PRODUS CURĂŢARE BORD
este ideal inclusiv pentru şaua şi
casca motocicletei, pentru
schiuri, bocanci, genţi, valize,
etc.
LUXOR PRODUS CURĂŢARE
BORD este disponibil în două
versiuni:
•
Cu silicon, pentru
tipul tradiţional
•
Fără silicon pentru
uz profesional.
Descriere
Cu silicon, Tub
Spray
Cu silicon, Tub
Spray
Fără silicon, Tub
Spray

LUXOR LUSTRUIRE BORD
curăţă şi lustruieşte
instantaneu toate suprafeţele
din plastic, cauciuc, lemn,
scai, readucându-le la
aspectul iniţial.
LUXOR LUSTRUIRE BORD
redă moliciunea şi
elasticitatea componentelor
învechite, zgâriate sau
deteriorate.
LUXOR LUSTRUIRE BORD
ASIGURĂ o acţiune
antistatică eficientă
îndepărtând praful.
LUXOR LUSTRUIRE BORD
utilizează combustibili
naturali, care nu sunt
periculoşi pentru stratul de
ozon, respectând astfel
utilizatorul şi mediul
înconjurător.
LUXOR LUSTRUIRE BORD
are un parfum natural dry de
portocală, care conferă
ambientului o senzaţie
plăcută de prospeţime şi
curăţenie.

Conţinut

Cod produs

Ambalaj
bucăţi

Cod EAN

Descriere

Conţinut

Cod produs

Ambalaj
bucăţi

Cod EAN

200 ml

95.017.001

24

8 005860 950177

Tub Spray

400 ml

95.014.001

24

8 005860 950146

95.015.001

24

8 005860 950153

95.018.001

12

8 005860 950184

400 ml
500 ml

LUXOR

LUXOR

CEARĂ
RAPIDĂ

POLISH
LUXOR POLISH este un produs
indispensabil pentru reînnoirea culorii şi
pentru reconferirea luciului original
vopselei caroseriei.
LUXOR POLISH conferă un aspect de
nou, cu cea mai mare uşurinţă, vopselei
maşinii sau motocicletei.
LUXOR POLISH a fost creat pentru a
asigura în acelaşi timp două acţiuni
combinate:
•
Acţiune de curăţare pentru
îndepărtarea din profunzime
petele de mizerie care
opacizează vopseaua.
•
Acţiune de lustruire pentru
recăpătarea culorii şi luciului
iniţial al vopselei.

CEARA RAPIDĂ este cea
mai rapidă şi uşor de aplicat
ceruri, deoarece datorită
utilizării de ceruri polimerice
permite lustruirea unei maşini
în mai puţin de 15 minute.
Trebuie doar să pulverizaţi,
întindeţi, curăţaţi iar caroseria
va arăta ca nouă.
CEARA RAPIDĂ este
recomandată pentru toate
tipurile de vopsea di datorită
efectului unic „silk touch”,
conferă o luminozitate
excepţională caroseriilor
tratate şi asigură o acţiune
protectoare de durată în ceea
ce priveşte razele UV şi
agenţii chimici şi atmosferici.
este un plastifiant protector.
Descriere

Conţinut

Cod produs

Ambalaj
bucăţi

Flacon cu
atomizor

375 ml

95.066.001

12

Cod EAN
8 005860 950665

Descriere

Conţinut

Cod produs

Ambalaj bucăţi

Cod EAN

FLACON

250 ml

95.027.001

12

8 005860 950276

LUXOR

LUXOR

CEARĂ
PENTRU
MAŞINĂ

ŞAMPON
AUTO
ŞAMPOANELE LUXOR
PENTRU MAŞINĂ permit
curăţarea şi degresarea în
profunzime a tuturor
suprafeţelor exterioare ale
maşinilor.
ŞAMPOANELE LUXOR
PENTRU MAŞINĂ sunt
disponibile în două versiuni:
•
Şamponul pentru
Maşină cu Ceară
permite obţinerea,
printr-o singură
operaţiune, a unei
curăţiri perfecte a
suprafeţelor tratate şi
a unei protecţii pentru
vopsea.
Şamponul pentru maşini cu
PH neutru are o formulă
specială activă, însă care nu
este agresivă, şi care permite
curăţarea în profunzime însă în
acelaşi timp delicată a vopselei
maşinilor.

CERURILE LUXOR
PENTRU MAŞINI
asigură o protecţie şi un
luciu maxime pentru
vopseaua maşinii şi
motocicletei.
CERURILE LUXOR
PENTRU MAŞINI
rezistă la spălare, soare
şi sare.
CERURILE LUXOR
PENTRU MAŞINI sunt
disponibile în cele două
versiuni:
•
Pentru
vopsele
obişnuite
•
Pentru
vopsele
metalizate

Descriere
Ceară pentru
Maşină
Ceară pentru
maşini cu vopsea
metalizată

Conţinut
250 ml
250 ml

Cod produs
95.020.001
95.025.001

Ambalaj
bucăţi
12
12

Descriere

Conţinut

Cod produs

Ambalaj
bucăţi

Cod EAN

8 005860 950207

ŞAMPON
PENTRU MAŞINĂ
CU CEARĂ

1000 ml

95.029.001

12

8 005860 950290

8 005860 950252

ŞAMPON
PENTRU MAŞINĂ
CU PH NEUTRU

1000 ml

95.030.001

24

8 005860 950306

Cod EAN

DAIANA

PIELE SINTETICĂ
42x52 cm
PIELEA SINTETICĂ DAIANA are aceleaşi caracteristici ca şi
pielea naturală, însă având avantajul de a rezista la spălarea în
maşina de spălat cu detergenţi obişnuiţi; este rezistentă de
asemenea şi la mucegai. PIELEA SINTETICĂ DAIANA are o
putere foarte mare de absorbţie şi o mare durabilitate.

Descriere

Piele sintetică

Conţinut

Cod produs

Ambalaj bucăţi

Cod EAN

42x52 cm

95.150.001

18

8 005860 951501

DAIANA

PIELE NATURALĂ
TĂBĂCITĂ
38x57 cm
PIELEA NATURALĂ TĂBĂCITĂ DAIANA este o piele de bună
calitate, fără nici un fel de imperfecţiune.
PIELEA NATURALĂ TĂBĂCITĂ DAIANA are un grad ridicat de
absorbţie, o grosime mare şi o durabilitate sporită.

Descriere
Piele Naturală
Tăbăcită

Conţinut

Cod produs

38x57 cm

95.155.001

Ambalaj
bucăţi
12

Cod EAN
-

