
Products catalogueKατάλογος προϊόντων



the most stubborn dirt on fabric (such as grease, 
coffee, lipstick, drinks, milk, etc.) with maximum 
efficiency. Contains active substances to penetrate 
fibres neutralizing unpleasant odors caused by 
smoke or animals.

COCKPIT CLEANER MATT (7013)

Καθαρίζει και προστατεύει το ταμπλό 
από τη γήρανση.
Το Cockpit Cleaner Matt καθαρίζει και 
προστατεύει το ταμπλό και είναι ειδικά 
σχεδιασμένο για νέας γενιάς οχήματα. 
Επίσης είναι κατάλληλο για κάθε πλαστικό, 
απομίμηση δέρματος, καουτσούκ, ξύλο 
αλλά και επιφάνειες από ξύλο καρυδιάς 

στο αυτοκίνητο. Η αποκλειστική φόρμουλά του 
καθαρίζει κάθε επεξεργασμένη επιφάνεια σε 
βάθος, απομακρύνει τη σκόνη και τα αλλεργιογόνα 
σωματίδια με τη βοήθεια ενός πανιού και εξαλείφει 
τη μυρωδιά του καπνού. Το προϊόν αυτό αποκαθιστά 
και ενισχύει το αρχικό σατινέ φινίρισμα του χώρου 
χωρίς γυάλισμα, καθιστώντας την επιφάνεια 
μεταξένια στην αφή. 

Cleans cockpits and protects from aging
Cockpit Cleaner Matt cleans and protects 
dashboards and is specifically formulated for new 
generation dashboards. It also cleans and protects 
any plastic, imitation leather, rubber, wooden and 
walnut surface in the car. Its exclusive neutralising 
formula cleans the treated surface thoroughly, 
cleansing it and removing dust and allergens held 
onto the cloth and eliminating the smell of smoke. 
The product restores and enhances the original 
satin finish of the treated area without polishing it, 
making it smooth and silky to the touch.

COCKPIT CLEANER SHINE (7042) 
Γυαλίζει την καμπίνα και 
προστατεύει από τη γήρανση
Το Cockpit Cleaner shine γυαλίζει και 
προστατεύει κάθε πλαστικό, απομίμηση 
δέρματος, καουτσούκ, ξύλο αλλά και 
επιφάνειες από ξύλο καρυδιάς στο 
αυτοκίνητο. Η αποκλειστική φόρμουλά 
του καθαρίζει κάθε επεξεργασμένη 

επιφάνεια σε βάθος, απομακρύνει τη σκόνη και 
τα αλλεργιογόνα σωματίδια με τη βοήθεια ενός 
πανιού και εξαλείφει τη μυρωδιά του καπνού. 
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LEATHER CLEANER (7041)

Αναζωογονεί τα δερμάτινα μέρη 
του αυτοκινήτου 
Το Leather Cleaner έχει αναπτυχθεί 
για να θρέφει και να διατηρεί τα 
δερμάτινα καθίσματα και μέρη του 
αυτοκινήτου. Η ειδική του σύνθεση 
εμπλουτισμένη με καλλυντικά έλαια 
και κηρώδη συστατικά θρέφει και 
θεραπεύει το δέρμα, διατηρώντας 
παράλληλα τη φυσική του εμφάνι-
ση και εμποδίζοντάς το από τη 

δημιουργία ρωγμών. Ευχάριστα αρωματικό. ∆εν 
περιέχει διαλύτες.

Revitalises leather car liners
Leather Cleaner has been developed to nourish 
and maintain leather seats and car liners. Its special 
formula enriched with cosmetic oils and waxy 
constituents nourishes and treats leather, while 
maintaining its natural look and preventing it from 
cracking. Pleasantly scented. Solvent-free.

UPHOLSTERY CLEANER (7016) 
Καθαρίζει και επαναφέρει τα 
υφάσματα στα αρχικά τους 
χρώματα.
Το Upholstery Cleaner διεισδύει 
βαθιά για να επαναφέρει τα αρχικά 
χρώματα όλων των υφασμάτινων 
και βελούδινων επιφανειών, όπως 
καθίσματα, μοκέτες, πόρτες, πάνελ 
και χαλάκια. Εξαλείφει την πιο επίμονη 
βρωμιά από το ύφασμα (όπως γράσο, 
καφές, κραγιόν, ποτά, γάλα, κλπ) 

με μέγιστη αποδοτικότητα. Περιέχει δραστικές 
ουσίες που διεισδύουν στις ίνες εξουδετερώνοντας 
δυσάρεστες οσμές που προκαλούνται από τον 
καπνό ή τα ζώα.

Cleans and restores fabrics to their original 
colours
Upholstery Cleaner penetrates deeply to restore 
the original colours of all fabric, cloth and velour 
surfaces in the car such as seats, carpets, door 
trim panels and mats. Breaks up and eliminates 

Φροντίδα αυτοκινήτου
EΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ



Polishes cockpit and protects from aging
Cockpit Cleaner Shine cleans, polishes and protects 
dashboards and any plastic, imitation leather, 
rubber, walnut and wooden surface in the car. Its 
exclusive neutralising formula cleans the treated 
surface thoroughly, cleansing it and removing dust 
and allergens held onto the cloth and eliminating 
the smell of smoke. 

COCKPIT PROTECTOR (7014) 
Το προστατευτικό του ταμπλό, 
συνιστάται κυρίως για νέας γενιάς 
ταμπλό με σατινέ φινίρισμα. 
Καθαρίζει, αποκαθιστά και προστα-
τεύει όλα τα πλαστικά, απομίμηση 
δέρματος, καουτσούκ και επιφάνειες 
από ξύλο καρυδιάς στο αυτοκίνητο. 
Η ειδική φόρμουλα χωρίς προωθη-
τικό αέριο, η οποία είναι με ουδέτερη 
βάση και χωρίς διαλύτες, ψεκάζεται 
για να σχηματίσει μια αντιστατική 
προστατευτική μεμβράνη που 

διώχνει τη σκόνη, εμποδίζει το σχηματισμό 
σημαδιών και γενικά απωθεί το νερό και τη 
βρωμιά. Αφήνει την επιφάνεια μεταξένια στην 
αφή. 

Cockpit protector, especially recommended for 
new generation satin finish dashboards, cleans, 
restores and protects dashboards and all plastic, 
imitation leather, rubber and walnut surfaces in 
the car.  Its special no-gas formula, which is neutral 
based and solvent free, is sprayed to form an anti-
static protective film which repels dusts, prevents 
the formation of marks and repels water and dirt 
in general. It leaves the surface silky to the touch. 
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Κωδικός Περιεχόμενο Τεμάχια Κωδικός EAN

LEATHER CLEANER 7041 400 ml 12 80025650 70414

UPHOLSTERY CLEANER 7016 400 ml 12 80025650 70162

COCKPIT CLEANER MATT 7013 500 ml 12 80025650 70131

COCKPIT CLEANER SHINE 7042 500 ml 12 80025650 70421

COCKPIT PROTECTOR 7014 400 ml 12 80025650 70148

TYRE RESTORER (7023)

Καθαρίζει και προστατεύει τα 
ελαστικά επαναφέροντας το 
αρχικό τους χρώμα
Το Tyre Restorer είναι ειδικά σχεδιασμένο 
για να γυαλίζει, να καθαρίζει,  να 
αναζωογονεί και να προστατεύει τα 
ελαστικά. Η ειδική φόρμουλα αντιγή-
ρανσης κάνει τα ελαστικά σαν καινούρια 
εμποδίζοντας τη σκλήρυνση και το 
ράγισμα από τον ήλιο. 

Cleans and protects tyres restoring them to 
their original colour
Tyre Restorer is specifically designed to polish, clean, 
revitalise and protect tyres, restoring them to their 
original colour. Its special anti-aging formula makes 
tyres as flexible as new and prevents hardening 
and cracking by the sun.

WHEEL SHINE (7022)

Καθαρίζει και γυαλίζει τους 
τροχούς
Η πρωτοποριακή φόρμουλα παράγει 
ένα αφρώδες υλικό για καλύτερη επαφή 
του προϊόντος σε κάθετες επιφάνειες 
και πιο αποτελεσματικό καθαρισμό. 
Καθαρίζει υπολείμματα από τα τακάκια 
των φρένων και απομακρύνει τη 
σκληρή βρωμιά από τους τροχούς. Το 
προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση για 

τον καθαρισμό όλων των τύπων τροχών (ζάντες 
αλουμινίου,  χάλυβα, πλαστικά τάσια). Ιδανικό για 
όλες τις χρωμιωμένες ζάντες. ∆εν περιέχει οξέα. 

Cleans wheels to a mirrored finish
Wheel Shine’s innovative gel formula produces a 
foam for better adhesion of the product on vertical 
surfaces and more efficient cleaning. Cleans 
residues from brake pads and hard to remove dirt 
from wheels. Ready-to-use product for cleaning all 
types of alloy and steel wheels and plastic wheel 
trims. Ideal for chromed rims. Acid-free.

EΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ



Κωδικός Περιεχόμενο Τεμάχια Κωδικός EAN

TYRE RESTORER 7023 400 ml 12 80025650 70230

WHEEL SHINE 7022 400 ml 12 80025650 70223

WASH & WAX 7011 1 L 12 80025650 70117

RESIN AND BUG REMOVER 7012 400 ml 12 80025650 70124

ENGINE CLEANER 7021 400 ml 12 80025650 70216

RESIN AND 
BUG REMOVER (7012)

Είναι το ιδανικό προϊόν για την αφαίρεση 
ρητίνης από το αμάξωμα και από όλες 
τις επιφάνειες του αυτοκινήτου (γυαλί, 
μέταλλο, πλαστικά μέρη, κ.λπ.). Η ειδική 
φόρμουλα gel δημιουργεί ενεργό αφρό 
και διασφαλίζει τα μέγιστα αποτελέσματα 
ακόμα και σε κάθετες επιφάνειες. 

Resin and Bug Remover is the ideal product for 
removing light common resin deposits from the 
bodywork and from all car surfaces (glass, metallic 
and plastic parts, etc.). Its special gel formula 
transforms into active foam ensuring maximum 
results even on vertical surfaces.

ENGINE CLEANER (7021)

Καθαριστικό κινητήρα που εγγυάται 
μεγάλη αποδοτικότητα στην εξάλειψη 
των αποθέσεων άνθρακα, λίπους, 
λεκέδων, κλπ. Είναι κατάλληλο για 
όλους τους τύπους κινητήρων. ∆εν 
κολλάει όταν έρχεται σε επαφή με 
χρώμα, καουτσούκ και πλαστικό, είναι 
επίσης κατάλληλο για μοτοσικλέτες 
και μοτοποδήλατα. 

Engine Cleaner guarantees extreme efficiency in 
eliminating oil deposits, grease, stains and dirt in 
general from all types of engine. Does not stick to 
paint, rubber and plastic it comes into contact with, 
is also suitable for motorcycles and motorbikes.

4

WASH & WAX (7011)

Καθαρίζει, γυαλίζει και στεγνώνει 
άμεσα. Ειδική φόρμουλα 
περιορισμένου αφρού
Με το Wash & Wax Self-drying, ο 
καθαρισμός σε βάθος, το γυάλισμα 
και το στέγνωμα του αμαξώματος 
μπορεί να γίνει μέσα σε λίγα λεπτά. 

Η ειδική του σύνθεση καθαρίζει και καλύπτει τις 
επιφάνειες με ένα πολύ λεπτό στρώμα κεριού 
που ενισχύει τα αποτελέσματα της πλύσης και 
προστατεύει το αμάξωμα από τη σκόνη και τη 
βροχή.  Επιπλέον εμποδίζει την παραμονή των 
σταγονιδίων του νερού στο αμάξωμα. 

Cleans and polishes with self-drying 
action.  Low foam formula
Wash & Wax Self-drying: Now in-depth cleaning, 
waxing and drying the bodywork can be done in 
just a few minutes. Its special formula cleans the 
treated parts and coats the surfaces with a very thin 
wax layer that enhances the effects of washing and 
protects the bodywork against dust and rain. Its 
self-drying action prevents water droplets settling, 
making them drip off the bodywork. 

EΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Φροντίδα αυτοκινήτου
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FAST WAX (7028)

Γυάλισμα και προστασία σε ένα 
μόνο βήμα
Το Fast Wax είναι ένα σπρέι προστασίας 
υψηλής απόδοσης με Carnauba το 
οποίο προσφέρει μοναδική λάμψη που 
δεν έχετε ξαναδεί! Το ιδανικό προϊόν 
για όσους θέλουν να κερώσουν το 
αυτοκίνητο τους γρήγορα με τέλεια 
αποτελέσματα. Κατάλληλο για φινίρι-
σμα μετά το πλύσιμο. ∆εν ασπρίζει τα 
πλαστικά.

Polishes and protects in one single step
Fast Wax is the high-performance spray protection 
with Carnauba offering deeper and more intense 
reflections with gloss and shine never seen before. 
The ideal product for those who need to wax the 
car quickly. Ideal as a finish after washing. Does not 
whiten plastic.

CAR POLISH (7026)

Εξαλείφει σημάδια και θαμπάδα 
αποκαθιστώντας το αρχικό χρώμα
Το Car Polish είναι το ιδανικό προϊόν για 
την αφαίρεση θαμπώματος, σημαδιών 
και γρατσουνιών από το αμάξωμα 
αυτοκινήτων που το χρώμα έχει γεράσει 

και καταστραφεί με την πάροδο του χρόνου. Η βαθιά 
καθαριστική του δράση εξαλείφει τις οξειδώσεις 
αποκαθιστώντας το χρώμα και επαναφέροντάς το 
στην αρχική του κατάσταση. Εύκολο στη χρήση 
εγγυάται επαγγελματικά αποτελέσματα. 

Eliminates marks and dullness, restoring 
the original colour
Car Polish is the ideal product for removing 
dullness, marks and scratches on old car bodywork 
with paint which has aged and become damaged 
over time. Its deep cleaning action eliminates 
oxidisation restoring the original colour and look 
to both normal and metallic paint. Easy to use 
guaranteeing professional results.

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

SCRATCH REMOVER (7027)

Αφαιρεί τις γρατσουνιές από το 
αμάξωμα
Το Scratch Remover αφαιρεί επιφα-
νειακές γρατσουνιές και κάνει τις 
βαθύτερες γρατσουνιές λιγότερο 
εμφανείς σε όλες τις βαμμένες 
επιφάνειες του αυτοκινήτου χωρίς να 
καταστρέφει το αμάξωμα. 

Removes scratches from the bodywork 
Scratch Remover removes superficial scratches 
and makes deeper scratches less evident on all 
painted surfaces of cars without damaging the 
bodywork.

ULTRA GLOSS WAX (7024)

Το Ultra Gloss Wax έχει 
σχεδιαστεί ειδικά για μεταλλικά 
χρώματα. Η φόρμουλα τύπου 
πάστας είναι ιδανική για 
γυάλισμα και προστασία των 
χρωμάτων, αφήνοντας ένα 

προστατευτικό φιλμ πάνω στο αμάξωμα, το 
οποίο θωρακίζει  αποτελεσματικά από τις καιρικές 
συνθήκες και την υπεριώδη ακτινοβολία. ∆εν 
περιέχει λειαντικά συστατικά και είναι ιδιαίτερα 
ήπιο για το ανώτερο διαφανές στρώμα του 
μεταλλικού χρώματος. ∆ιαρκεί για πολλές 
πλύσεις. 

Ultra Gloss Wax has been specifically designed 
for metallic paints. Its paste formula is ideal for 
polishing and protecting paint, leaving a protective 
film on the bodywork which efficiently protects 
against weather conditions and UV rays. Does not 
contain abrasive agents and is especially mild on 
the transparent upper layer of metallic paint. Lasts 
for repeated washes.

Κωδικός Περιεχόμενο Τεμάχια Κωδικός EAN

FAST WAX 7028 400 ml 12 80025650 70285

 CAR POLISH 7026 250 ml 12 80025650 70261

SCRATCH REMOVER 7027 150 gr 12 80025650 72944

ULTRA GLOSS WAX 7024 250 ml 12 80025650 70247
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Πρόσθετα

DIESEL INJECTORS 
CLEANER (9041)

Καθαρίζει και αφαιρεί αποτελε-
σματικά τα  ιζήματα από τα μπεκ 
ψεκασμού και όλο το σύστημα 
καυσίμου common rail
Βελτιώνει τη λιπαντική ικανότητα του 
καυσίμου ντίζελ. Εξαλείφει την κακή 
λειτουργία της μηχανής. Προσφέρει 
έως 3,6% εξοικονόμηση καυσίμων*. 
Σχεδιασμένο για την τελευταία γενιά 

κινητήρων (ΤDI, HDI, CDI, DCI, JTD).
*Το ποσοστό αυτό υπόκειται σε αλλαγές βάσει συνθηκών όπως: το 
βάρος του αυτοκινήτου, την πίεση των ελαστικών, την ταχύτητα, το στυλ 
οδήγησης και το είδος της διαδρομής (εντός - εκτός πόλης).

Cleans and removes deposits quickly from 
injectors and the whole common rail fuel 
system
Cleans and removes deposits from injectors and 
the whole fuel system. Improves the lubricity of 
the diesel fuel. Eliminates the irregular motion of 
the engine. Up to 3,6% in fuel savings*. Designed 
for the latest generation of engines, especially TDI, 
HDI, CDI, DCI, JTD.

* This percentage is subject to change based on weight car conditions, 
tyre pressure, speed, driving style and type of route (mainly in and 

outside of city)

COMPLETE FUEL SYSTEM 
CLEANER (9040) 
Καθαρίζει ολόκληρο το 
σύστημα καυσίμου. Προστατεύει 
τις βαλβίδες των σύγχρονων 
κινητήρων υψηλής απόδοσης
Η τακτική χρήση του επεκτείνει τη ζωή 
της μηχανής. Μειώνει την κατανάλωση 
καυσίμου και το κόστος συντήρησης. 
Εξασφαλίζει τη σωστή λίπανση της 

αντλίας καυσίμου. ∆ιατηρεί το σύστημα ψεκασμού 
καθαρό και εμποδίζει τις επικαθίσεις. Μειώνει 
τη διάβρωση που προκαλείται από το βιοντίζελ. 

Βελτιώνει τη διαδικασία καύσης, μειώνει το θόρυβο 
και τις εκπομπές καυσαερίων. Αυξάνει τον αριθμό 
των κετανίων μέχρι 2 μονάδες. Κάνει ευκολότερη 
την ψυχρή εκκίνηση του κινητήρα. Κατάλληλο και 
για τους κινητήρες τελευταίας γενιάς, όπως TDI, 
HDI, DCL, JTD. 

Cleans the entire fuel system.Protects 
the discharge valves of modern high 
performance motors
Its regular use extends engine life. It reduces 
consumptions and maintenance costs. It assures 
the correct lubrication of fuel pump. It maintains 
the injector system clean and prevents deposits. 
Reduces the corrosion caused by Biodiesel. It 
improves combustion process, reduces noise and 
fume emissions. Increases the cetane number by 
up to 2 points. It makes easier the starting at cold. 
It fits even to last generation engines such as TDI, 
HDI, DCL, JTD.

DIESEL PARTICULATE 
FILTER TREATMENT (9039)

Τέλειος καθαρισμός των 
φίλτρων DPF
Μειώνει τους κύκλους αναγέννησης 
του φίλτρου FAP / DPF. Αποτρέπει την 
απόφραξη και βοηθά να διατηρηθεί το 
φίλτρο σωματιδίων καθαρό. ∆οκιμές 
έγιναν σύμφωνα με τα στάνταρ XUD9 
και CEC DW 10. 

Super cleaning treatment. Reduces FAP/DPF 
filter regeneration cycles
It prevents clogging and helps keeping the 
particulate filter clear. Super cleaning treatment. 
Reduces FAP/DPF filter regeneration cycles.  Tests 
according to XUD9 and CEC DW 10 tests.  

DIESEL



CETANE IMPROVER (9046)

Βελτιώνει την ψυχρή εκκίνηση 
του κινητήρα
Αυξάνει τον αριθμό κετανίων έως 
4 μονάδες. ∆ιατηρεί το σύστημα 
καυσίμου καθαρό. Βελτιώνει τις 
ιδιότητες ανάφλεξης του καυσίμου. 
Μειώνει το θόρυβο του κινητήρα. 
Μειώνει τις εκπομπές καυσαερίων. 
Βελτιώνει την ισχύ και την επιτάχυνση. 

Raises the cetane number. Improves cold 
engine starting
Increases the cetane number by up to 4 points. 
Keeps the fuel system clean. Improves the ignition 
properties of the fuel. Reduces engine noise. 
Reduces fume emissions. Improves power and 
acceleration.

 

DIESEL ART (9042)

Αποτρέπει το πάγωμα του 
πετρελαίου
Προστατεύει από την κρυστάλλωση 
των παραφινών σε θερμοκρασίες έως 
-20οC ανάλογα με τον τύπο του ντίζελ. 
Εξασφαλίζει τη ρευστότητα του 
καυσίμου. Καταπολεμά τη διάβρωση 
που προκαλείται από το βιοντίζελ. 
Εξαλείφει πιθανές επιδράσεις του 
νερού στο καύσιμο. 

Prevents diesel fuel from freezing
Protects from the crystallisation of paraffins at 
temperatures as low as -20οC depending on the 
type of diesel fuel, ensures diesel fuel fluidity. It 
fights corrosion caused by biodiesel. Eliminates 
possible water effects in the fuel. 
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Kωδικός Περιεχόμενο Τεμάχια Κωδικός EAN

DIESEL INJECTORS CLEANER 9041 250 ml 12 80025650 90412

COMPLETE FUEL SYSTEM CLEANER 9040 250 ml 12 80025650 90405
DIESEL PARTICULATE FILTER 

TREATMENT 9039 250 ml 12 80025650 90399

 CETANE IMPROVER 9046 250 ml 12 80025650 90467

DIESEL ART 9042 250 ml 12 80025650 90429

DIESEL ADDITIVE  MULTIFUNCTION 
COMPLETE TREATMENT 9109 250 ml 12 80025650 91099

DIESEL ADDITIVE  
MULTIFUNCTION COMPLETE 
TREATMENT (9109)

∆ιατηρεί το σύστημα καυσίμου 
καθαρό, καταπολεμά τις επικαθίσεις 
και τη διάβρωση λόγω της ανάμειξης 
βιοντίζελ με πετρέλαιο. Βελτιώνει 
την καύση. Μειώνει τον θόρυβο 
και τα καυσαέρια. ∆ιευκολύνει την 
ψυχρή εκκίνηση του κινητήρα. Είναι 
επίσης κατάλληλο για τελευταίας 

γενιάς κινητήρες, ιδίως TDI, HDI, CDI, DCL και 
JTD. Αν χρησιμοποιηθεί τακτικά, επιμηκύνει τη 
διάρκεια ζωής του κινητήρα και μειώνει το κόστος 
κατανάλωσης και συντήρησης.

It keeps the fuel system clean by combating 
deposits, corrosion (due to the legally required 
mixing of biodiesels with commonly distributed 
diesel). It improves combustion. It reduces noise 
levels and exhaust fumes. It facilitates cold starts. 
It is also suitable for the latest generation motors, 
in particular TDI, HDI, CDI, DCL and JTD. If used 
regularly, it lengthens the life of the motor and 
reduces consumption and maintenance costs. 



Dissolves deposits and residue in the fuel system. 
Normalizes irregular idle. Reduces exhaust gas 
emissions. Restores original  consumption and 
power. A single treatment unblocks clogged 
injectors, quickly dissolving deposits to improve 
performance.

OCTANE BOOSTER (9045)

Αυξάνει τον αριθμό οκτανίων 
και την αποτελεσματικότητα του 
συστήματος καυσίμου 
Αυξάνει τον αριθμό οκτανίων μέχρι 
και 4 βαθμούς βελτιώνοντας την 
αποδοτικότητα του συστήματος 
καυσίμου. ∆ιατηρεί το σύστημα 
καυσίμου καθαρό και τον θάλαμο 
καύσης. Λιπαίνει και μειώνει τη 
φθορά των βαλβίδων. Προστατεύει 
τον καταλύτη.

Increases the octane  number and 
efficiency of the fuel system
Increases the octane number by up to 4 points. 
Keeps the fuel system clean. Keeps the fuel 
system and the combustion chamber clean. 
Lubricates and reduces valve wear. Protects the 
catalytic converter.

PETROL ADDITIVE 
MULTIFUNCTION COMPLETE 
TREATMENT (9110) 
∆ιατηρεί το σύστημα καυσίμου 
καθαρό και εξασφαλίζει την απουσία 
επικαθίσεων σε μπεκ και βαλβίδες. 
Κατάλληλο για όλους τους τύπους 
κινητήρων βενζίνης. Είναι ασφαλές 
για τον καταλύτη. Αν χρησιμοποιηθεί 
τακτικά, επιμηκύνει τη διάρκεια 
ζωής του κινητήρα, μειώνει την 

κατανάλωση καυσίμου και το κόστος συντήρησης.
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Πρόσθετα

COMPLETE FUEL SYSTEM 
CLEANER (9043)

Καθαρίζει ολόκληρο το σύστημα 
καυσίμου. Προστατεύει τις 
βαλβίδες στους σύγχρονους 
κινητήρες υψηλής απόδοσης
Καθαρίζει και αφαιρεί επιβλαβείς 
επικαθίσεις στις βαλβίδες εισαγωγής. 
Προστατεύει τις εκτονωτικές βαλβίδες 
των κινητήρων υψηλής απόδοσης. 

Αποτρέπει τη διαμόρφωση επικαθίσεων στις 
βαλβίδες, εξαλείφει την ακανόνιστη λειτουργία της 
μηχανής.

Cleans the entire fuel system. Protects 
the exhaust valves of modern  high 
performance engines. 
Cleans and removes harmful deposits in inlet valves. 
Protects discharge valves of high performance 
engines. Prevents deposits from forming on the 
discharge valves, eliminates the irregular motion of 
the engine.

FUEL INJECTORS
CLEANER (9044)

Επαναφέρει την αποδοτικότητα 
του συστήματος καυσίμου. 
Καθαρίζει και αφαιρεί 
επικαθίσεις από τα  μπεκ.
∆ιαλύει όλα τα κατάλοιπα στο σύστημα 
τροφοδοσίας καυσίμου. Ομαλοποιεί 
το ακανόνιστο ρελαντί. Μειώνει τις 
εκπομπές καυσαερίων. Επαναφέρει 
την αρχική κατανάλωση και δύναμη 

του κινητήρα. Με μία μόνο χρήση ξεμπλοκάρει 
τα φραγμένα μπεκ, εξαλείφει τις επικαθίσεις και 
βελτιώνει τις επιδόσεις.

Restores fuel system efficiency. Cleans 
and removes deposits from injectors 
Cleans and removes deposits from injectors. 

ΒΕΝΖΙΝΗΣ

Κωδικός Περιεχόμενο Τεμάχια Κωδικός EAN

COMPLETE FUEL SYSTEM CLEANER 9043 250 ml 12 80025650 90436

FUEL INJECTORS CLEANER 9044 250 ml 12 80025650 90443

OCTANE BOOSTER 9045 250 ml 12 80025650 90450
PETROL ADDITIVE MULTIFUNCTION

COMPLETE TREATMENT 9110 250 ml 12 80025650 91105



DE-ICER (7019)

Εξαλείφει και αποτρέπει τον 
πάγο καθαρίζοντας παράλληλα 
τις επιφάνειες
Το De-Icer είναι ειδικό προϊόν για τη 
διάλυση και την εξάλειψη του πάγου 
γρήγορα από το παρμπριζ και κάθε 
γυάλινη επιφάνεια. Καθαρίζει τις επιφά-
νειες και εξασφαλίζει τέλεια ορατότητα. 

Όταν ψεκάζεται πάνω στο γυαλί πριν την πτώση της 
θερμοκρασίας, αποτρέπει τη δημιουργία πάγου. 

Eliminates and prevents ice, cleans 
surfaces
De-Icer is the specific product for dissolving and 
eliminating ice quickly from windscreens and glass, 
cleaning surfaces and ensuring perfect visibility. Its 
specific formula, when sprayed onto glass before 
the temperatures drop, prevents ice forming.

 

GLASS CLEANER (7017)

Το Glass Cleaner είναι κατάλληλο για 
τον καθαρισμό εσωτερικά και εξωτερικά 
του παρμπρίζ και όλων των γυάλινων 
επιφανειών του αυτοκινήτου, αλλά 
δεν είναι μόνο για αυτό! - Είναι επίσης 
ιδανικό για γυάλινες επιφάνειες στο 
σπίτι και στο γκαράζ. Εξαιρετικό για 
τζάμια. Κατάλληλο και για διαφανείς 
πλαστικές επιφάνειες σε σκούτερ, 
αυτοκίνητα, τροχόσπιτα, σκάφη, κ.λ.π. 
Καθαρίζει σε βάθος χωρίς να αφήνει 
κηλίδες. 

Glass Cleaner is suitable for cleaning 
internal and external windshields and all car glass 
thoroughly, but that’s not all – it is also ideal on 
glass surfaces in the home and garage. Excellent 
for glazed surfaces. Suitable also for transparent 
plastic surfaces in scooters, cars, caravan and boats, 
etc. Cleans thoroughly without leaving smears.
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It keeps the fuel system clean by ensuring the 
absence of deposits on injectors and valves. Suitable 
for all types of petrol motors and is also safe on 
catalytic converters. If used regularly, it lengthens 
the life of the motor and reduces consumption and 
maintenance costs.

SC35 (8617, 8618)

Συμπυκνωμένο καθαριστικό 
υγρό ανεμοθωράκων SC35
Χάρη στη μοναδική του σύνθεση, 
είναι ανθεκτικό σε θερμοκρασίες 
μέχρι -35oC εξασφαλίζοντας αποτελε- 
σματικό καθαρισμό και απολίπανση 
του παρμπρίζ, αφαιρώντας ακαθαρ-
σίες όπως γράσο, αιθαλομίχλη, 
σκόνη και ίχνη εντόμων. Επίσης, 
αφήνει ένα ευχάριστο άρωμα λεμο-

νιού στον αέρα και ήπιο άρωμα στην καμπίνα 
επιβατών. Το προϊόν είναι συμπυκνωμένο και πρέπει 
να αραιώνεται με νερό όπως αναγράφεται στην 
ετικέτα.

                         ∆οσολογία / Dosage

Windscreen wash concentrated SC 35  
Thanks to its unique formula, it is resistant to freezing 
up to -35oC and ensures an effective cleaning and 
degreasing of the windshield, removing dirt such 
as grease, smog, dust and traces of insects. Also, it 
leaves a pleasant lemon scent in the air and gently 
scents the passenger compartment. The product 
is concentrated and must be diluted in the doses 
recommended on the label.

Κωδικός Περιεχόμενο Τεμάχια Κωδικός EAN

SC35 8617 1 l 12 80025650 86170

SC35 8618 250 ml 12 80025650 86187

DE-ICER 7019 300 ml 12 80025650 70193

GLASS CLEANER 7017 400 ml 12 80025650 70179

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ

oC SC35 H20

-35 1 -

-20 1 1

-10 1 2

0 1 6

* 1 10
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Μοτοσυκλέτα
CHAIN GREASE SPRAY (8559)

Λιπαίνει και προστατεύει την 
αλυσίδα κίνησης
Με την ειδική σύνθεση που περιέχει 
PTFE, το προϊόν λιπαίνει πλήρως και με 
μεγάλη διάρκεια τις αλυσίδες μετάδοσης 
κίνησης. Ανθεκτικό στις καιρικές 
συνθήκες, διεισδύει βαθιά και δεν 
επηρεάζει τους ελαστικούς δακτυλίους 
(Ο-ring). Είναι κολλώδες και διατηρείται 
ιδανικά στην αλυσίδα τόσο για εντός 
όσο και για εκτός δρόμου οδήγηση.

Lubricates and protects chains
With its special formula containing PTFE, this product 
fully and continuously lubricates transmission chains. 
It’s resistant to atmospheric agents, penetrates deep 
and doesn’t affect O-rings. Its excellent adhesion 
makes it ideal for both track and off-road riding.

CHAIN LUBRICANT (8560)

Λιπαίνει και προστατεύει αλυσίδες
Χάρη στην υψηλή ικανότητα διείσδυσής 
του, αυτό το λιπαντικό για αγωνιστικού 
τύπου αλυσίδες καταπολεμάει τη 
διάβρωση μέσω της χημικής δράσης του 
και αντιστέκεται στη φυγόκεντρο δύναμη 
και στη διασπορά που προκαλείται 
από το νερό, αφήνοντας ένα στρώμα 
προστασίας έναντι των καταλοίπων. 
Είναι κολλώδες και διατηρείται ιδανικά 
στην αλυσίδα τόσο για εντός όσο και για 

εκτός δρόμου οδήγηση. 

Lubricates and protects chains
Thanks to its high penetration capacity and grip, this 
racing chain lubricant fights the corrosion through 
chemical action and resists to the centrifugal force 
and the scattering caused by water, leaving an even 
layer of protection against aggressive agents. Its 
excellent adhesion makes its ideal for both track and 
off-road riding. 

CHAIN CLEANER (8561)

Σούπερ καθαριστικό και 
απολιπαντικό

Εξαιρετικά αποτελεσματικό απορρυπα-
ντικό για αλυσίδες και μέταλλα 
μοτοσικλετών. Εξαιρετικός καθαρισμός 
και απολίπανση, με ταχεία εξάτμιση. 
∆εν βλάπτει τις τσιμούχες.

Super cleaner and degreaser
Extremely effective detergent for chains 

and metals of motorcycles. Excellent cleaning and 
degreasing, rapid evaporation. It does not damage 
the seals.

BIKE DEGREASER (8566)

Ιδανικό για τον καθαρισμό 
όλων των επιφανειών της 
μοτοσικλέτας
Αυτή η ειδική φόρμουλα με μεγάλη 
δύναμη καθαρισμού εγγυάται 
εξαιρετική αποτελεσματικότητα στην 
απομάκρυνση λαδιού, γράσου, 
λεκέδων και βρωμιάς που είναι 
δύσκολο να αφαιρεθούν, όπως λάσπη, 
βενζίνη και υπολείμματα εξάτμισης. ∆εν 
βλάπτει κανένα υλικό και είναι ασφαλές 
για χρήση σε κράματα αλουμινίου. 

Ideal to clean all bike surfaces
This special formula with high cleaning power 
guarantees extreme effectiveness in removing oil, 
grease, stains and hard-to-remove grime, such as 
mud, gasoline stains and exhaust residue. It doesn’t 
damage any materials and is also safe to use on 
aluminum alloys. 
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CHROME POLISH (8568)

Καθαρίζει και γυαλίζει όλες τις 
επιφάνειες χρωμίου.
Ειδικό προϊόν για την αφαίρεση της 
οξείδωσης και εξογκωμάτων σε όλες 
τις επιφάνειες χρωμίου ή άβαφες 
μεταλλικές επιφάνειες. Επαναφέρει τη 
λάμψη σε χερούλια, τιμόνια, ζάντες 

και σε κάθε άλλο επιχρωμιωμένο ή μεταλλικό 
αντικείμενο.

Cleans and shines all chrome surfaces
Specific product to remove oxidation and dimples 
on all chrome or unpainted metal surfaces. Returns 
brilliance to handles, handlebars, wheels in league 
and every other chromed object or metallic.

INFLATE AND REPAIR (8562)

Φουσκώνει και επισκευάζει 
όλους τους τύπους ελαστικών.
Σφραγίζει οπές και ταυτόχρονα 
φουσκώνει το ελαστικό.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ 
Ο∆ΗΓΙΕΣ!

Inflates and repairs all makes of 
tyres

This product seals punctures and simultaneously 
inflates the tire.  It is not recommended for lacerated 
tires. FOLLOW THE DIRECTIONS CAREFULLY! 

HELMET PURIFIER (8563)

Εξουδετερώνει τις δυσάρεστες 
οσμές
Αυτό το προϊόν είναι ειδικά σχεδιασμένο 
για την απολύμανση της επένδυσης του 
κράνους. ∆ιαπερνά το υλικό γεμίσματος, 
το οποίο κάθε μέρα είναι σε επαφή με 
το λίπος και τον ιδρώτα από το δέρμα 
και τα μαλλιά. Τα δραστικά συστατικά 
του καθαρίζουν βαθιά, αφήνοντας μια 
φρέσκια μυρωδιά καθαριότητας.

Neutralizes unpleasant odours
This product has been specifically formulated 
for sanitizing helmet padding. It penetrates the 
padding, which every day is in contact with grease 
and sweat from the skin and hair.  Its active 
components clean deeply, leaving a fresh smell of 
clean. 

RAIN OFF VISIER (8565)

Αδιάβροχη επίστρωση ζελατίνας 
κράνους
Το rain off είναι μια ειδική φόρμουλα 
ιδανική για την ζελατίνα του κράνους 
και άλλα διάφανα πλαστικά μέρη. 
Εφαρμόστε το πριν την βροχή και αυτό 
δημιουργεί ένα φιλμ απώθησης του 
νερού που βοηθά τις σταγόνες της 
βροχής να απομακρυνθούν. Βελτιώνει 
την ορατότητα και ως εκ τούτου την 
ασφάλεια.

Visors waterproof treatment
Rain off is  a special treatment ideal for helmet 
visors as well as  windscreens and fairings, Applying 
it before it rains creates a water-repellent film that 
helps raindrops slide away. It improves visibility and 
therefore safety.

Κωδικός Περιεχόμενα Τεμάχια Κωδικός EAN

CHAIN GREASE SPRAY 8558 75 ml 24 80025650 85586

CHAIN GREASE SPRAY 8559 200 ml 12 80025650 85593

CHAIN LUBRICANT 8560 200 ml 12 80025650 85609

CHAIN CLEANER 8561 500 ml 12 80025650 85616

BIKE DEGREASER 8566 400 ml 12 80025650 85661

CHROME POLISH 8568 150 g 12 80025650 85685

INFLATE AND REPAIR 8562 200 ml 12 80025650 85623

HELMET PURIFIER 8563 75 ml 24 80025650 85630

RAIN OFF VISIER 8565 75 ml 24 80025650 85654
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