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Сите производи и услуги понудени од 

 Prime Technology извршуваат важна задача за  

врвен перформанс на возилото. 
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Prime Technology произведува производи со висок квалитет, врвни хемиски 

производи за автомобилската индустрија: одредени адитиви за сите видови проблеми 

или спречување на истите кои се однесуваат на областа на употребата. 
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 АДИТИВИ ЗА ВОЗИЛА СО ДИЗЕЛ МОТОРИ 

 

 
 
 

 
COD. BD01038 24 x 380 ml 

COD. BD01010 12 x 1000 ml 

COD. BD01050 4 x 5000 ml 

Цени: 

-------- 

Начин на употреба 

 

Виспкп ппдмашкуваое кај common rail   
Најновата генерација на производите на високата 

технологија кои се особено погодни за дизел мотори 

со висок притисок, како што се common rail 

системите, мулти млазните, инџекшн пумпа со или 

без филтер против ситни честички. Тој е 

тетравалентен производ,  т.е. истовремено ги 

изведува четирите функции кои овој вид на производ 

мора да ги гарантира. Всушност, покрај ефективното 

чистење и  подмачкување  на целиот инџекшн 

систем, тој исто така е корисен за трагите од  вода во 

горивото и за превенција од стареење (оксидација) 

на маслото и последователното формирање на 

агресивни микроорганизми (мувла и бактерии). Со 

подоброто подмачкување се обезбедуваат подобри 

перформанси на целиот систем за гориво. 

Овозможува подобри прформанси, помала емисија 

на издувни гасови, пониска потрошувачка на гориво. 

(Ги помина тестовите на  Bosch HFRR DIN EN ISO 

12156-1. Тестиран за моторите со  Ф.А.П. и Д.П.Ф. 

филтри).  

 

COD. BD02035 24 x 350 ml COD. 

BD02005 24 x 500 ml COD. 

BD02010 12 x 1000 ml COD. 

BD02050 4 x 5000 ml 

Цени: 

-------- 

Начин на употреба 

Средствп за шистеое  на дизел системпт 
Професионален производ за чистење и 

подмачкување на пумпи и инџектори (вбризгувачи) 

на механички регулирани дизел мотори и 

најмодерните системи  со висок притисок (common 

rail   и инџекшн пумпа).  Ја раствора нечистотијата и 

наслагите, ги отстранува јаглеродните остатоци низ 

целиот систем на горивото. Значително ги подобрува 

стартувањата кога е студено, ги намалува 

загадувачките емисии на издувни гасови, а со тоа и 

потрошувачката на гориво. Овозможува ефективно и 

чисто согорување. Треба да се додава редовно при 

секој сервис. 
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COD. BD03035 24 x 350 ml         COD. 

BD03010 12 x 1000 ml       COD. 

BD03050 4 x 5000 ml 

Цени: 
-------- 
Начин на употреба 

Дизел  антифриз 
Ја намалува точката  на мрзнење на дизел горивото 

во текот на зимските месеци со намалување на 

формирањето на парафинските кристали 

предизвикани од многу ниските зимски температури. 

Компатибилен е со новите системи  за гориво како 

што се common rail системите, инџектор пумпа и 

мулти - џет. Во зависност од квалитетот на нафтата, 

ја доведува точката на смрзнување до вредност од -

33°C. 

 

 

  

Дизел антифриз 1: 1000 

COD. BD04010 12 x 1000 ml 

Цени: 

-------- 

Начин на употреба 

 

Дизел  антифриз 1:1000 
Значително ја намалува точката  на мрзнење на 

дизел горивото во текот на зимските месеци со 

намалување на формирањето на парафинските 

кристали кои се предизвикуваат од многу ниските 

зимски температури. Компатибилен е со новите 

системи  за гориво како што се оние со common rail 

системите, инџектор пумпа и мулти - џет.  Лименка 

од 1 литар, со концентрација од 1: 1000, е подобна за 

третирање на горивото дури до 250 литри, според 

тоа, тој е идеален за камиони, автобуси, трактори и 

камиони во зависност од квалитетот на нафтата, ја 

доведува точката на смрзнување до вредност од -

33°C.  

 

 

COD. BD05035 24 x 350 ml  

COD. BD05050 4 x 5000 ml 

Цени: 

-------- 

Начин на употреба 

Средствп за дизел  прптив шад 
Значително ја намалува емисијата на чад кај дизел 

моторите, како кај стандардните така и кај оние со 

висок притисок (common rail и инџекшн пумпа). 

Заштитува од абење, ја намалува емисијата на 

издувни гасови најмалку за 50%.  Тој е особено 

соодветен за возила кои имаат проблеми со 

издувните гасови. 
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COD. BD06010 12 x 1000 ml  

COD. BD06050 4 x 5000 ml 

Цени: 
-------- 

Начин на употреба 

Средствп за анти-бактерија кај дизел 
гпривптп 
Средство против бактеријата кај дизел горивото. Го 

дезинфецира дизел горивото и ефективно ја 

отстранува  бактеријата, фунгите, алгите, а доколку 

редовно се користи штити од повторно формирање 

на истите. Го заштитува филтерот за гориво од 

затнување. Треба редовно да се додава во 

резервоарот за гориво. Дозата е 1:1000, т.e. 1 литар 

на секои 1.000 литри гориво. Уникатен производ со 

широк бактериски спектар. Го зголемува цетанскиот 

број за автобусите, камионите, тракторите, 

бродовите и резервоарите за нафта. 

 

COD. BD07035 24 x 350 ml  

COD. BD07050 4 x 5000 ml 

Цени: 

Начин на употреба 

Цетани бастер (ппдпбруваш на квалитет) 

Средството цетани е подобрувач на квалитет, дава 

поголема моќ и енергија на дизел моторите, како кај 

стандардните така и кај оние со висок притисок 

(common rail и инџекшн пумпа). Го зголемува бројот 

на цетаните до 5 степени во зависност  од 

квалитетот на маслото, овозможува подобри 

перформанси и значително го редуцира ударот на 

моторот. Ги подобрува ладните стартувања и 

овозможува одлично согорување со тоа што го 

одржува целиот систем за гориво чист и подмачкан. 

Треба почесто да се користи во периодот на 

зимските месеци. Одличен е за моторите на 

тркачките возила, или моторите означени како ECU-

и. 

 

 
Цени: 

-------- 

Начин на употреба 

Ф.А.П. супершисташ 
Супер чистачот за филтри во издувниот систем 

против честички е специјална формулација на 

адитиви кои го подобруваат согорувањето, а со  тоа и 

регенерацијата на филтрите против честички колку 

што е можно поекономично заштедувајќи пари. Прои-

зводот може да се користи на сите дизел мотори, 

дури и на најмодерните. Во случај на возила од 

марките Пежо и Ситроен  (Ф.А.П.) производот може 

да се употребува само со полн резервоар, бидејќи тој 

мора да помогне на ефектот на  цериумот кој е веќе 

во возилото. Гарантира потполно и трајно чистење на 

филтерот додека возилото се движи. Нема потреба 

филтерот да се расклопува и повторно да се склопу-ва, ја 

зголемува температурата на согорувањето од честичките 

кои се акумулирaат во филтерот. Со супер чистачот не се 

создаваат дополнителни емисии на издувни гасови. 
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COD. BD10004 12 x 400 ml 

Цени: 

Начин на употреба 

Д.П.Ф. врвнп средствп за шистеое сп ппмпщ 
на пищтпл на впздух ппд притиспк 
 

Овој производ ги раствора и отстранува сите наслаги 

на  саѓи и остатоци без расклопување.  Чистачот Топ 

Ган чисти нежно  и може да се употребува на делови 

од алуминиум, магнезиум, цинк и кадмиум. 

Производот перфектно може да се користи за 

последната генерација на филтри за честички.  

 

COD. BD10004 12 x 400 ml 

Цени: 
Начин на употреба 

Дизел  апликатпр спреј 
Средство за чистење на системот на издувните 

гасови на дизел моторите. Ги чисти вентилите, 

просторот за влез на воздух и нечистотијата од 

вентилот за рециркулација на издувните гасови 

(EGR), наслагите, испарувањата од нафтата и 

јаглеродните остатоци кои се акумулираат внатре во 

системот на  издувните гасови. Ова овозможува 

моторот да се врти послободно, со тоа подобрувајќи 

ја карбурацијата и намалувајќи ја потрошувачката на 

гориво и емисијата на штетните издувни гасови. 

Одлично е за чистење на турбини. Италијанска 

технологија, проектирана само за професионална 

употреба од страна на механичарите. 

 

 

COD. BD11000 

Цени: 
-------- 
Начин на употреба 

Прибпр за дизел 
Целосен третман кој ја намалува портошувачката на 

гориво, овозможува тивка работа на колата и го 

подобрува перформансот на моторот.  Го 

продолжува векот на траењето на моторот и ја 

намалува можноста за механички оштетувања. Овој 

ПРИБОР е составен од следниве производи: 

ЧИСТАЧ НА СИСТЕМОТ ЗА МАСЛО Чистач за 

целиот систем  на подмачкување кој го продолжува 

векот на траењето на колата;  ПЛАТИНУМ ПАУЕР 

НАНОТЕХ   Ја намлува потрошувачката на гориво и 

ги зголемува км/лит. 

АДИТИВ ЗА ДИЗЕЛ ГОРИВО   Професионален 

производ добар за чистење на инџекторите и да ја 

намали потрошувачката на горивото;  ЕКОБРИЛ – 20 

Проплакнува и сеогаш гарантира добра видливост; 

ПАРФЕМ за внатрешноста на колата.  
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COD. BD12075  

Цени: Начин на употреба 

Ппдпбруваш на квалитетпт на дизел цетани  
 

Производот го подобрува и забрзува забрзувањето, 

така да моторот стартува полесно. Тој го подобрува 

бројот на октаните , внатрешното согорување и ја 

намалува работната температура во цилиндрите. Го 

подобрува горивото со тоа што гго прави отпорно и 

стабилно со подмачкување на инџекторите. Тој е 

одличен анти-корозивен производ за целиот мотор 

со тоа што е компатибилен со најновата генерација 

на комон реил инџекшн системите. Производот го 

одржува резервоарот и целиот  систем чист.  

 

 

 
 

 

 

 

COD. BB01035 24 x 350 ml  

COD. BB01005 24 x 500 ml  

COD. BB01010 12 x 1000 ml  

COD. BB01050 4 x 5000 ml 

Цени: 

Начин на употреба 

Средствп за шистеое  на системпт  за гпривп 
 

Професионален производ соодветен за чистење на 

бензиски инјџектори, како стандардните така и оние со 

висок притисок (директен инџекшн). Ја раствора 

нечистотијата, лакот и наслагите низ целиот систем на 

гориво. Ги отстранува јаглеродните остатоци и 

загадувањето од согорувањето, го заштитува инџекшн 

системот и го елиминира звукот на моторот при палењето 

што се должи на неправилен процес на согорување. Ја 

отстранува водата и микро-капките од резервоарот и 

обезбедува ефективно и чисто согорување, го намалува 

испуштањето на издувните гасови и го продолжува векот 

на траење на моторот. Ја намалува потрошувачката на 

гориво. 

 

 

COD. BB02035 24 x 350 ml 

Цени: 

-------- 

Начин на употреба 

Средствп за птстрануваое на впда  
Заштитник за гориво со високи перформанси со формула 

против водата за бензински и дизел мотори. Резервоарот 

го одржува да биде чист, го штити од рѓосување и 

корозија. Водата ја микронизира и ја елиминира од 

резервоарот со  иновативен систем кој ја спречува 

нејзината емулзија, а со тоа и можноста на нејзиното 

повторно формирање. Го спречува формирањето на 

кондензација и мраз во резервоарот, ги подобрува 

стартувањата во студено време и внатрешното 

согорување, има трајна реакција на водата и ја прави да 

биде како масло. 
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Цени: Начин на употреба 

Средствп за шистеое на вентилите и инчектпрпт 
Професионален производ за чистење на вентилите и 

инџекторот. Ги раствора наслагите од вентилите и 

комората за согорување, подобрувајќи го перформансот 

на моторот. Нечистотијата и загаденоста ги отстранува 

преку  инџекшн системот, а со тоа обезбедува чисто и 

ефективно согорување Ги оптимализира вредностите на 

издувните гасови, гарантира оптимално доззирање на 

инџекшн и ефективна небулација на горивото генерирајќи 

потечно и линеарно снабдување. Ја намалува 

потрошувачката на гориво. 

 

COD. BB07000 

Цени: 
-------- 
Начин на употреба 

 

Прибпр за адитиви на бензин 
Целосен третман кој ја намалува портошува-чката на 

горивото, овозможува тивка работа на колата и го 

подобрува перформансот на мото-рот.  Го продолжува 

векот на траењето на моторот и ја намалува можноста за 

механички оштетувања. Овој ПРИБОР е составен од 

следниве производи: ЧИСТАЧ НА СИСТЕМОТ ЗА МАСЛО 

Чистач за целиот систем  на подмачкување кој го 

продолжува векот на траењето на колата;  ПЛАТИНУМ 

ПАУЕР НАНОТЕХ   Ја намлува потрошувачката на гориво 

и ги зголемува км/лит.АДИТИВ ЗА 

  ГОРИВО   Професионален производ добар за чистење 

на инџекторите и да ја намали потрошувачката на 

горивото;  ЕКОБРИЛ – 20 Проплакнува и секогаш 

гарантира добра видливост; ПАРФЕМ за внатрешноста 

на колата. 

 
COD. BB08075  

Цени: 
-------- 
Начин на употреба 

Ппдпбруваш на гпривптп кај мптпрциклите и 
скутерите 
Овој концентриран адитив е создаден 2016 година, 
тестиран на мотори за трки, историски возила и нормални 
мотори. Специјален е за 2-тактни мотори, особено за 
старите веспи. Моторот стартува полесно и подобро 
работи. Тој го подобрува ббројот на октаните, 
внатрешното согорување и ја намалува работната 
темпера-тура во цилиндрите.  Го подобрува горивото со 
тоа што го одржува отпорно на оксидација околу шест 
месеци, подмачкувајќи ги инџекторите, пумпите и 
вентилите. Овој производ не содржи олово и ја намалува 
поотрошувачкатаа на горивото. Тој е одличен анти-
корозивен производ за целиот мотор, Исто така е добар 
за ГПЛ или метанот каде гои вото останува подолго 
време и стануа кииселина. Идеалната количина за  25 
лити за максимум од 30 лт.  
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COD. BB05035 24 x 350 ml 

Цени: 
-------- 
Начин на употреба 

Октан бастер 
Октан бастер (подобрувач на квалитетот) дава повеќе 
моќ и енергија на сите мотори на бензин. Ги подобрува 
перформансите, го зголемува бројот на октаните до 5 
степени во зависност од квалитетот на горивото. 
Значително го намалува доцнеењето во активирањењто 
и презагревањето кои се предизвикани  од нискиот број 
на октани. Исто така тој го заштитува моторот од абење и 
го оптимализира внатрешното согорување. Одличен е за 
моторите на тркачките возила. Идеалната количина е до 
65 лт. 

 

 
COD. BB06005 12 x 500 ml 

Цени: 
-------- 
Начин на употреба 

Спреј апликатпр за гпривп 
Средство за чистење на системот за бензин. Ги 
отстранува јаглеродните и масните наслаги од 
карбураторите,вентилите за гас, цевкитеи вентилите  за 
прием на гориво точно до комората за  согорување. 
Дозволува моторот да се врти на помазен и потечен 
начин, а притоа ги намалува емисиите на издувните 
гасови. Одлично е за чистење на пластичните  делови 
кои го пренесуваат воздухот и горивото од карбураторот 
до цилиндрите  или кои одат од цилиндрите до цевката 
за издувни гасови со варирачки проток.  

 

.  

COD. BG01002 24 x 200 ml 

Цени: 

Средствп за шистеое на системпт за бензин 
Овој производ е посебно програмиран за возила со 

двојни системи на гориво (бензин, ЛПГ или ЦНГ). 

Ефективно ги отстранува нечистотиите и наслагите од 

целиот систем (одржува чист ефект). Специјалните 

супстанции за подмачкување ги заштитуваат вентилите 

од абење и корозија. Производот исто така го спречува 

непосакуваниот  звук на моторот (ѕвечкање и удири)  

Потрошувачката на горивото и нивоата на испуштање на 

издувните гасови се оптимализирани и времето на 

траењето на моторот е продолжено. Исто така 

производот деелува како  стабилизатор за бензинот, со  

тоа што го заштитува горивото од застарување и од 

акумулација на лепливи остатоци. Спречува пречки во 

работењето на возила на гас кои се појавуваат од 

наслагите на гориво формирани од застарувањето. 
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-------- 

Начин на употреба 

 
COD. BG02022 12 x 220 ml 

Цени: 
-------- 
Начин на употреба 

Л.П.Г. средствп за шистеое и защтитник 
Кога се меша со гас, овој производ врши чистење на 
целиот Л.П.Г систем, ја победува природната оксидација 
на гасот, ги подмачкува со масло за подмачкување 
последователните инџектори и вентили за довод. 
Редовното користење го спречува формирањето на 
кондензација на водата и зачепувањето на филтрите. Се 
справува со талогот кој се формира на дното на 
резервоарот. Ја оптимализира потрошувачката на  Л.П.Г. 
Италијанска технологија, дизајнирано од техничарите на 
Bluetech и тестирано во сите системи со одлични 
резултати. Нова формула за  2012. 
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COD. BG03035 24 x 350 ml 

Цени: 
-------- 
Начин на употреба 

Чисташ на вентили и инчектпри 
Професионално средство за чистење на вентилите и 
инџекторите. Ги раствораа наслагите од вентилите и 
комората за внатрешно согорување., а со тоа и 
перформасите на моторот. Ја отстранува нечистотијата и 
загадувањето преку инџекшн системот, обезбедувајќи 
чистење и ефикасно согорување. Ги оптимализира 
вредностите на емисијата на издувните гасови, 
Гарантира оптимално дозирање на инџекшн и ефикасна 
небулизација на горивото генерирајќи помазна и 
линеарна  емисија на издувните гасови и ја намалува 
потрошувачката на горивото. Овој производ може да се 
користи со соодветна машина за чистење на 
инџекторите, но исто така и рачно со додавање на 
производот со шприц преку инџекшн системот ГПЛ или 
метанот. 

  
 
COD. BG04010 12 x 1000 ml 
COD. BG04050 4 x 5000 ml 

Цени: 
Начин на употреба 

Средствп за шистеое на инчекщн системпт за 
гпривп на Ц.Н.Г./Л.П.Г.   
 
Ги чисти и деблокира бензинскиите инџектори на возила 
со- двојни системи на гориво (ЛПГ или ЦНГ). Ги 
отстранува сите нечистотии и наслагите кои ги блокираат 
инџекторите. Високо ефективните супстанции за 
подмачкување штитат од абење и корозија. 
Потрошувачката на гориво и нивото на емисија на 
издувни гасови се оптимализирани. Овој производ може 
да се користи со соодветна машина за чистење на 
инџекторите cod. BM0201. 

 Средствп за защтита на вентилите за 
ппдмашкуваое  на Ц.Н.Г./Л.П.Г. 
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COD. BG05005 24 x 500 ml  
COD. BG05050 4 x 5000 ml 
 
 
Цени: 
-------- 
Начин на употреба 
 

Трајна заштита на вентилите на ГПЛ моторите. Го 
минимализира абењето на вентилите и нивната 
местоположба. Иновативната формулација овозможува 
чистење и подмачкување на горниот дел на комората за 
согорување, а со тоа значително го намалува абењето. 
Високата заштита и оптимализацијата на топлинската 
размена овозможува подобро ладење на вентилите и 
нивната местоположба. Исто така се подобни за возила 
со каталитички конвертори. Предностите се: одлична 
заштита на вентилите и нивната местоположба, 
намалување на потрошувачката на гориво, намалување 
на емисијата на штетните издувни гасови, отстранување 
на наслагите и нечистотијата кои се акумулираат во 
системот за гориво, продолжување на векот на моторот. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
COD. BO01035 24 x 350 ml 
COD. BO01050 4 x 5000 ml 
 
Цени: 
Начин на употреба 

 
Средствп за шистеое на системпт за маслп 
 
Средство за чистење за целиот систем за подмачкување, 
мотори, рачни менувачи, диференцијали и системи за 
управување (волани). Ја раствора нечистотијата и 
наслагите низ целиот систем за помачкување 
заштитувајќи го од таложење на цврсти  честички на 
нечистотија (кои може да ги зачепат тесните проодни 
патишта на маслото и на цевката за смукање). Ги 
ослободува еластичните траки и ги отстранува 
јаглеродните остатоци во најгорниот дел од цилиндрите, 
кои ја балансираат компресијата и го подобруваат 
стартувањето. Ги чисти и го намалува звукот на 
хидрауличните преносници. Се препорачува за 
зголемување на километражата помеѓу еден до друг 
сервис, и за оние клиенти со повеќе барања кои сакаат 
да го сменат типот на маслото на нивните возила (од 
минерално во полу-синтетичко).  ОДЛИЧНО ЗА 
ЧИСТЕЊЕ НА ЦЕВКИТЕ ЗА ДОВОД НА МАСЛО НА 
ТУРБИНАТА. НОВА НЕ-АГРЕСИВНА МОЛЕКУЛАРНА 
ТЕХНОЛОГИЈА. 

  
Платинум енергија на нанп технплпгија -           
Нова италијанска формула 
 
Производ против триење за моторното масло. Оваа 
специјална нано-технолошка формула може да се 
користи кај сите бензински и дизел мотори, како common 
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COD. BO02038 12 x 380 ml 

 
Цени: 
-------- 
Начин на употреба 

rail  и инџекшн пумпата, се препорачува за турбо мотори 
и коли со каталитички конвертори и филтрите против 
честички. Слојот за подмачкување, крајно ефикасен и 
заснован на нано-технологијата, ги заштитува следниве 
површини во моторите и  агрегатите како што се колото 
на подмачкување, заптивките, семеринзите, О-прстените 
и гумите. Воѓиците на вентилите се чуваат во совршена 
состојба на подмачканост. Предности: 1. висока заштита 
од абење, 2. непосредно подмачкување во ладно 
стартување помазно и со повеќе течност во моторот со 
подобри перформанси, 3. подолготрајно дејство на 
агрегатите, 4. одлична отпорност во вонредни услови, 5. 
намалување на бучавата: ја намалува работната 
температура на маслото на моторот. ЗНАЧИТЕЛНО ЈА 
НАМАЛУВА ПОТРОШУВАЧКАТА НА  ГОРИВО СО 
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КМ / ЛИТАР. 

 
 

 
 

Цени: 
-------- 
Начин на употреба 

 
Адитив за маслптп прптив шад  
 
Овој адитив е особено  за мотори кои трошат и горат 
исклучително големо количество на масло и кои имаат 
син издувен чад. Го подобрува индексот на вискозноста 
со долготрајно дејство, ја  компресијата во моторите каде 
што цилиндрите со малку овална форма не дозволуваат 
оптимална работа на еластичните траки со 
последователно истекување на маслото. Го намалува 
чадот и ја продолжува трајноста на катализаторот и 
филтерот против честички (F.A.P.) кој е присутен кај 
новите автомобили. Една лименка е доволно за 
третирање на 4-5 литри масло. Одличен е за олдмобили. 

 

 

 
COD. BO04035 24 x 350 ml 
 

Цени: 
-------- 

 

Адитив за запираое на истекуваоетп на маслптп 
пд мптпрпт 
 
Адитив за маслото на моторот со иновативна 
формулација кој ги запира истекувањата на маслото 
предизвикано од стврднување на заптивките или 
семеринзите во гумата. Ефективно го  заштитува моторот 
со омекнување и враќање на еластичноста на сите 
делови од гума како  заптивки, семеринзи, гуми на 
вентилите. Компатибилен е со синтетичките масла, 
полусинтетичките и минералните масла. Една лименка е 
доволно за третирање на 4-5 литри масло. Корисен е за 
дизел моторите при справување со оксидацијата и на 
масли последователната потрошувачка. Сите 
еластомери на моторот ги одржува во перфектна 
состојба.  
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Начин на употреба  
 

 
COD. BO05035 24 x 350 ml 

 
Цени: 
-------- 
Начин на употреба 

 

 

Нега на хидраулишна дигалка 
 
Производ за против триење, наменет исклучиво за 
подобрување на функционирањето на хидраулични 
дигалки и да ги одржува во добра работна состојба.  
Посебната формулација е особено погодна за 
подобрување на флуидноста на маслото, а со тоа и 
намалување на бучавата на хидрауличните дигалки. 
Значително ги подобрува ладните стартувања, се 
продолжува векот на моторот и турбините. За подобри 
резултати, треба претходно да се третираат со  
средството за чистење на  системот за нафта , шифра 
B33018. Една лименка е доволно за третирање на 4-5 
литри масло. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COD. BO06037 12 x 370 ml 
 

Цени: 
-------- 
Начин на употреба 

 

 
Ппправка на кпмпресијата сп прстенеста заптивка 
 
Овој производ е комбинација на премиум полимери под 
висок притисок кои ќе ја зголемат и ќе ја стабилизираат 
компресијата во сите цилиндри: ја обновува 
компресијата, ја враќа изгубената моќ, го поправа 
истекувањето. Постојат одредени знаци на намалена 
компресија вклучуваат губење на силата, висока 
потрошувачка на масло,  син чад на издувните гасови и 
бучава на моторот. Производот работи со ослободување 
на лепливите молекули и  потполнување на празнините и 
гребнатините на ѕидовите на цилиндарот, елиминирајќи 
го намалувањето на компресијата. Исто така го намалува 
триењето и абењето. Работи на сите возила со 3 и 4 
цилиндри. Може да се користи на кои било бензински и 
дизел мотори и работи со минерални, високо 
километражни и синтетички мотори. 
 

 
 

 
COD. BO07050 24 x 500 ml 

Цени: 

 
Ппправка на дихтунгпт на главата 
 
Овој специјален производ гарантира поправка на 
дихтунгот на главата и какви било пукнатини и дефекти 
во дихтунгот на главата или во целиот систем, 
вклучувајќи го и ладилникот.  Адитивот содржи 
јаглеродни влакна од полимери и натриум силикат, две 
сосема нови честички ефикасни за трајни поправки. Овој 
производ исто така содржи и POWER COOL, кој 
гарантира трајна и постојана поправка. 
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-------- 
Начин на употреба 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

Цени: 
Начин на употреба 
 

Нанп грижа 
 
Производ против триење кој го подобрува 
подмачкувањето, значително го намалува абењето и 
триењето помеѓу деловите кои се движат. Ја намалува 
потрошувачката на горивото и ја смалува работната 
температура. Исто така ја подобрува вискозноста и 
температурата на маслото во моторот. Ги регенерира 
дихтунзите и ги ослободува еластичните ленти давајќи на 
моторот поголема флуидност на функционирање. 
Одличен за намалување на бучавата кај рачните и 
диференцијалните менувачи. Содржи адитиви за 
продолжување на векот на траење на гумените заптивки 
и на семеринзите. 

 
COD. BO10050  

Цени: 
Начин на употреба 

 

Реставрација на задната главна заптивка 
 
Најголем дел на истекувањата на задната главна 
заптивка се предизвикани од комбинација на нормално 
абење на заптивката и ранк шафт  (rank shaft & seal) и 
сушење, стврднување и собирање заради исушеност на 
главната заптивка. Реставрирањето на главната задна 
заптивка ја реставрира како да е во нова состојба, а исто 
така ссодржи адитиви за да се сопре истекувањето во 
тешко изабените заптивки и ранк шафт. Функционира кај 
СИТЕ мотори на бензин и дизел гориво кои користат 
стандардно, високо километражно и синтетичко масло. 

 

 
COD. B09006 24 x 600 ml 
 

Цени: 
-------- 
Начин на употреба 

Стабилизатпр на маслптп 
 
Нова генерација на сенаменски производ, компатибилен 
со сите видови на синтетички и минерални масла, 
погоден за стари и нови генерации на мотори, па дури и 
за пост-третман на системи (F.A.P. и D.P.F.). Неговата 
формула не содржи тешки метали, но вклучува 
супстанции без сулфатен пепел и калциум, како што е 
наведено и препорачано за рачни менувачи и 
диференцијали.  
Функција: тој го оптимизира подмачкувањето со 
значително намалување на триењето и абењето, ја 
намалува работната температура на моторот со заштита 
на хидрауличните дигалки, полуги и турбини. Овој 
производ, исто така го штити моторот за време на ладно 
стартување. Тој ја подобрува потрошувачката на гориво.  2) Ја 
спречува потрошувачката на масло преку подобрување на 
индексот на вискозитет при високи температури. Значително го 
намалува издувниот чад. 3) Ги регенерира сите еластомери на 
моторот: гумените заптивки, семеринзи и воѓици за вентили, со 
спречување на нивното природно стврднување; штити против 
'рѓа и корозија и ја спречува оксидацијата на средството за 
подмачкување кај Л.П.Г. и Ц.Н.Г. мотори.  4) Ја елиминира 
бучавата во рачниот и диференцијален пренос, го  подобрува 
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менувањето на брзините, неговото долготрајно дејство го 
штити менувачот и диференцијалот. Одличен е за трки. 

  

 
 

 

Цени: 
-------- 
Начин на употреба 

 

 

Брз автпматски пренпс -  Нова италијанска 
формула 
 
Штом еднаш се вметне во автоматскиот пренос, оваа 
формула која е тестирана и проектирана од  страна на 
техничарите на Bluetech совршено  го чистри 
хидрауличниот уред на системот (мотронски вентил) и го 
измива конверторот за притегнување. Ги раствора сите 
масни наслаги формирани од масната емулзија без да ги 
оштетува материите кои ги држат магнетите 
позиционирани во контејнерот на маслото. Лото. Овој 
производ е тестиран од страна на нашите техничари 
повеќе од три години пред да се пуштат на пазарот, што 
ни дозволуа да гарантираме за неговата примена кај  ZF, 
CVT, DSG менувачи на Мерцедес, ГМ, Мултитроник, 
AISIN и сите други автомобили. 

 
 

 
 

Цени: 
-------- 
Начин на употреба 
 

Златната мпќ на нанптехнплпгијата -  Нова 
италијанска формула 
Оваа специјална формулација може да се користи во 
сите автоматски менувачи. Високо ефикасниот и 
нанотехнолошки слој на подмачкување обезбедува 
долготрајна заштита на внатрешните подвижни површини 
на менувачите на брзини, држејќи ги во совршена 
состојба на подмачканост.  
Предности: 1. ги одржува семеринзите и О-прстените во 
совршена состојба, го спречува штетното формирање на 
пена во маслото, 2. висока заштита против абење 
непосредно по подмачкување,  3. ја зголемува 
флуидноста и леснотијата на менување на брзините, 4. 
подобри перформанси, 5. подолго траење на агрегатите, 
6. ја намалува бучавата, течноста и линеарното 
менување на брзина. 7. ја намалува работната 
температура на автоматските преноси, 8. помага да се 
елиминираат деформациите и лизгањата на конверторот. 

 
 

 

 

 Зацврстуваш на куплунгпт кај автпматскипт пренпс 
Рестрикции за производот: не смее да се користи во ЦВТ, 
ДСГ преноси и во сите полу-автоматски преноси. Важно: 
треба да се користи само во преноси со црвено АТФ. Овој 
производ е корисен во сите автоматски преноси со 
куплунзи. Тој го оптимализира контактот помеѓу 
дисковите на куплунгот, на тој начин е неопходен за 
камиони, џипови и тешки товарни возила, особено возила 
со стартно лизгање или лизгање на менувачот.  Покрај 
реставрирањето на куплунзите, овој производ ги заптива 
и протекувањата на заптивките, оптимализирајќи ја 
нивната еластичност. Тој ја намалува работната 
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COD. BA03005  

 

Цени: 
-------- 
Начин на употреба 
 

температура, на тој начин зголемувајќи ја стабилноста во 
подмачкувањето, и како последица на тоа го дуплира 
интервалот на времето на флуидноста. Овој производ е 
без растворувач. Тој го подобрува квалитетот на 
менувањето на флуидноста, ги заштитува квачилата, 
Сопирачките и планетарните запчаници. Благодарение 
на намаленото триење, преносот е многу потивок. 

 

 
 

 
 

Цени: 
-------- 
Начин на употреба 
 

 
 
Прпизвпд за леснп ппдпбруваое на квалитетпт на 
менувашпт 
 
Производ против триење на рачни и диференцијални 
преноси. Ги прави помазни и гарантира висока отпорност 
на товар и абење, ја намалува температурата и бучавата 
на менувачите. Го запира распаѓањето на запчаниците и 
го продолжува нивниот век на траење. Може да се 
употребува кај нови автомобили без да влијае на 
гаранцијата. 

 
 

Цени: 
-------- 
Начин на употреба 
 
 

 
Средствп за запираое на истекуваое на маслптп 
пд менувашпт 
 
Нова генерација на адитив за рачни и диференцијални 
менувачи со проблеми на истекување на маслото и 
протекување низ мали отвори. Погодно за гумени и 
пластични заптивки, семеринзи и О-прстени. Ја враќа 
оригиналната еластичност и го подобрува заптивањето. 

 Средствп за нанп-защтита на сервп вплан 
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Цени: 
-------- 
Начин на употреба 

Иновативна формулација чиј нано-честички создаваат 
високо ефикаснен слој за премаз кој го штити серво 
воланот, рачните менувачи, дифере-нцијалите и 
менувачот за управување. Посебно дизајнирано со цел 
да се намали триењето и според тоа, абењето, како и 
бучавата на лежиштата на лагерите и прегрејување на 
механичките компоне-нти. Одлично е за намалување на 
високи оптовару-вања и притисоци, ја подобрува 
работата на меенувачите на брзини и го прави серво 
воланот посмирен и потивок. Исто така се препорачува за 
спортски апликации. Пред употреба, треба да се 
отстрани еквивалентна количина на масло од системот. А 
може да биде доволно за 1,5-2 литри масло. Спречува 
лепење при спојување на брзината на нови брзини. 
Значително го намалува абењето, ја намалува работната 
температура на серво воланот. 

 

 
COD. BZ04002  

Цени: 
-------- 
Начин на употреба 
 

 
Мпќен сребрен нанптех за рпбптизирани менуваши 
Иновативна формула за последната генерација на 
роботизирани менувачи. За да се забрза менувањето на 
брзините и да се намали бучавата, тој е битен за 
намалување на триењето. Особено во последната 
генерација на запчаник кој е многу добро припоен. 
Системи кои одговараат и електронски системи за 
менување. Производот го подобрува совпаѓањето на 
менувачите и ангаѓираноста, што помага да се забрза 
менувањето на брзините, се намалува работната 
температура, ја намалува оксидацијата на средството за 
подмачкување и ги заштитува прстените. Погоден е за 
нови и стари УМНИ менувачи, неопходни во преносите на 
ФИАТ, преносите ЦИТРОЕН со системот МИРЕЛИ, АЛФА 
МИТО и ЏУЛИЕТА со ТЦТ преноси и многу други. 

  
 

Cod . BR01035 24 x 350 ml 
COD. BR01001 12 x 1000 ml 
Cod . BR01050 4 x 5000 ml 
Цени: 
-------- 
Начин на употреба 
 
 
 

Средствп за шистеое на ладилникпт 
 
Не-агресивно средство за чистење на ладилникот за сите 
мотори со внатрешно согорување со затворен систем на 
вода за разладување. Ги раствора со молекуларна 
технологија и ги отстранува штетните наслаги, како што 
се наслагите од бигор и маснотија што се формираат во 
системот за ладење. Ги чисти вентилите од наслагите на 
остатоци, термостатите и пумпите, повторно ја започнува 
размената на топлина.  Идеален за системи за ладење со 
тесни премини за течноста за ладење, која може да стане 
попречена од наслаги. 
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Cod . BR02035 24 x 350 ml 

Цени: 
-------- 
Начин на употреба 

Средствп за запираое на прптекуваое на 
ладилникпт 
 
Синтетички заптивач  за системи за ладење на мотори со 
внатрешно согорување со затворено коло со вода на 
системот за ладење . Тоа може да се меша со сите 
течности за ладење кои се на располагање на пазарот. 
Ги заптива пукнатините и малите дупки во цевките, 
блоковите на цилиндарот, ракавите, ладилниците и 
неисправните пумпи. Ефективно спречува протекување, 
заштитувајќи ги коморите за согорување од штетни 
протекувања на вода . 

 

 
Cod . BR03003 12 x 300 ml 

Цени: 
-------- 
Начин на употреба 
 
 

Средствп  К1 + К2 за шистеое на ладилникпт 
 
Чисти остатоци од нафта присутни во системот за 
ладење. Ги отстранува остатоците од масло  и масната 
тиња (дури и оние остатоци кои се отпорни), а кои можат 
да бидат резултат на неисправни или изгорени дихтунзи 
на цилиндри. Ги заштитува гумените и металните делови 
за време на чистењето. 

  

 

 
 
Cod . BT01004 12 x 400 ml 

Цени: 
-------- 
Начин на употреба 
 
 
 
 
 

Средствп за шистеое на вентилпт за дпвпд на гас  
 
Нова формула со високи перформанси за ефикасно 
чистење на вентилот за довод на гас и карбураторите. Го 
раствора маслото, загадувањето и лепливите материи за 
само неколку секунди. Производот го подобрува 
функционирањето на подвижните делови и, следствено, 
ја намалува потрошувачката на гориво. Одличен е за 
чистење на степер мотори и вентили. Компатибилни со 
Евро-5. 
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Cod . BT02004 12 x 400 ml 

Цени: 
-------- 
Начин на употреба 
 

Средствп за птстрануваое на рда 
 
 Биоразградлива комбинација на активни принципи за 
брзо отстранување на рѓа и деблокирање на завртки, 
навртки, брави, синџири, контакти, полуги на кочници, 
итн. Не содржи смоли и киселини, неутралено е во однос 
на боја, стакло и пластика. Тоа, исто така го намалува 
триењето и е водоотпорно. Треба да се напрска на 
деловите кои треба да се третираат да се остави за 
време од неколку минути производот да продре.  
Италијанска технологија. 
 

 

 
 
Cod . BT03004 12 x 400 ml 

 
Цени: 
Начин на употреба 

MOS2 Средство за отстранување на рѓа 

 

Повеќенаменски производ проектиран во нашите 

лаборатории со извонредни резултати кои комбинираат 

карактеристики на нормално деблокирање  со 

карактеристики на подмачкување на молидбен дисулфид. 

Навлегува длабоко, ја отстранува рѓата, местата со 

наталожен бигор и нечистотијата. Значително  го 

намалува триењето, го отстранува шиштењето, 

заштитува од влага и топлина. Незаменлив е рѓосани  

завртки и навртки, и  навртките кај ттурбините, завртките 

во системот на издувните гасови, столбовите на тркалата 

на тешките возила. 

 

 

 

 
 

12 x 400 ml 

Цени: 
-------- 
Начин на употреба 

Леснп расклппуваое на инчектпрпт 
Ги раствора јаглеродните субстанции кои се формираат 
околу инџекторите како ррезултат на неправилно 
затворање на главата на цилиндерот, генерирајќи отвор 
за пропуштање на материи кои што доаѓаат од комората 
за согорување, која станува цврста и го обезбедува 
инџекторот кон главата. Одлично за отстранување на 
дихтунзи од главите на цилиндарот, пумпите за вода, 
садовите за масло, површините на куплунгот и слично. 
Италијанска технологија, дизајнирана и тестирана од 
страна на техничарите на Bluethech . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Нанп спреј 
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COD. BT05025 12 x 250 ml 
 

Цени: 
Начин на употреба 

 
Ова повеќенаменско средство за подмачкување содржи 
нано-честички чија посебна формулација создава нано-
технолошка бариера која го спречува триењето помеѓу 
различни агрегати. Овој посебен производ формира 
филм од нано-честички кој е идеален за делови 
подложени на високи температури. Тоа е отпорно на вода 
и ја отстранува влажноста. Траен перформанс, го 
продолжува векот на агрегатите. Ефективна заштита од 
абење и корозија. ја подобрува отпорноста во итни 
случаи. Области на примена: синџири, гајтани, ролери, 
запчаници на управувачот, дихтунзи, О-прстени,  
жици, брави, резиња, итн 
 

 

 
12 x 400 ml 

Цени: 
Начин на употреба 

 
 

Електрпнски спреј 
 
Спреј за одржување на електрични и електронски 
контакти на конектори, терминали, контролни  единици, 
жици, свеќички, прекинувачи и копчиња. Го отстранува 
површинското празнење, подмачкува и го намалува 
абењето и триењето на електричните механизми. Ја 
чисти нечистотијата што се формира на контактите 
заштитувајќи ги од 'рѓа и ја елиминира влажноста. 
 
 

 

 

 
COD. BT07005 12 x 500 ml 
 
Цени: 
Начин на употреба 

БЦ-40 ппвеќенаменски спреј 
 
БЦ-40 е повеќенаменски спреј за подмачкување и 
заштита. Ефективно подмачкува и штити од влага и 
корозија, формирајќи тенок премаз на површините на кои 
е нанесен. Електричниот систем го зашттитува од влага, 
корозија и 'рѓа. Исто така ја чисти нечистотијата и го 

отстранува бигорот и рѓата. БЦ-40 исто така ги 
елиминира звуците на здодевното шиштење, а на 
подвижните делови им овозможува одлична подвижност. 
Може да се користи за  третирање на гумените делови, 
спречувајќи ги проблемите кои ги предизвикува студот. 
Спречува загуба на струја и ги намалува опаѓањата на 
волтажата. Производот е неутрален и не е агресивен во 
однос на боја, метал, дрво и пластика. Идеален е за сите 
подвижни делови како што се навртките, завртките, 
бравите, дигалките, шините, боуден вратилата, итн, а 
исто така го заштитува и целиот  електричен систем. 
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COD. BT08004 12 x 400 ml 

Цени: 
-------- 
Начин на употреба 

Силикпнски спреј 
 
Комбинација на база на активни основни силиконски 
елементи, без масло, нафта и растворувачи. Тој има 
извонредна моќ на лизгање и ги штити третираните 
површини. Особено погодни како лебдечки, изолирачки и 
заштитни производи за пластика, гума и метал. Прави 
третираните делови да бидат водоотпорни, ги изолира и 
ги штити од влага и го отстранува шумот. Го елиминира 
здодевното лизгање и оди помеѓу контактите. 
Италијанска технологија. 

 

 
COD. BT09004 12 x 400 ml 

Цени: 
-------- 
Начин на употреба 

 

 
 

Бакарен спреј 
 
Производот бакарен спреј , идеален за заштита и 
подмачкување на навојни конектори. Високиот топлински 
спектар на примена (-30 ° C / +1200 ° C), го прави многу 
корисен за спречување на ризикот за приклучување со 
контакт, дури и ако конекциите се подложени на високи 
температури и силни прити-соци. Тој е исклучително 
корисен за главата на тркалото и завртките, за навоите 
на инјекторите, за столпчиња на водот за издувни гасови 
бидејќи гарантира отстранување дури и по подолги 
време-нски периоди. Неговите разновидни компоненти го 
прават одличен производ против пискање на сопи-
рачките доколку се напрска врз задниот дел на влошките 
пред нивната монтажа, бидејќи навлегува во мешавината 
на влошките и ги омекнува, а со тоа и ја спречува 
бучавата. 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

 
 

 

Цени: 
-------- 
Начин на употреба 
 
 

 
Средствп за шистеое на сензпрпт за прптпк на 
впздух 
 
Специјално средство за  брзо и внимателно чистење на 
чувствителните делови на сензорот за проток на воздух 
кај бензински и дизел мотори.  Средството за чистење 
лесно го отстранува загадувањето на топлата жица или 
плоча и испарува, без да остава остатоци и го подобрува 
ладниот старт. Редовната употреба на овој производ исто 
така ја намалува потрошувачката на гориво и ги 
стабилизира перформансите на моторот. 
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COD. BT11002 2  

Цени: 
-------- 
Начин на употреба 
 

Спреј за супер старт 
 
Дизајниран во италијанските лаборатории, работи со 
моторот свртен наопаку, Спрејот за супер старт 
значително го подобрува ладното стартување на 
бензински и дизел мотори дури и на ниски температури, а 
го заштитува моторот, акумулаторот и стартерот на 
моторот со текот на времето. Одличен е за велосипеди. 
 

 

 
 
COD. BT12006 12 x 600  x 600 ml 
COD. BT12050 4 x 5000 ml 
COD. BT12250  1 x 25000 ml 

 
 
Цени: 
-------- 
Начин на употреба 

 
 

Средствп за шистеое на сппирашките 
 
Комбинација на активни состојки со високи ппинципи 
погодна за отстранување на нечистотија, масло, маст и 
прав од компонентите на кочниците (дискови, клешти, 
бубњеви, блокови, дихтунзи). Исто така е одлично за 
чистење на триењата и  механичките делови заради 
високото моќно дејство на одмастување и брзото 
испарување. Спрејот во изобилие се нанесува на 
деловите за да се исчистат, се остава да делува, се суши 
со чиста крпа или дување со компримиран воздух. Не ја 
оштетува пластиката. 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

 

 
COD . BT13005 12 X 500 ML 

Цени: 
-------- 
Начин на употреба 

 

Тефлпнска бела маст 
 
Повеќенаменска маст за подмачкување со висока 
адхезивна моќ за гаражи и продавници за машини. 
Исклучително отпорна на силни притисоци и на високи и 
ниски температури. Гарантира одлично и долготрајно 
подмачкување, ја одбива водата и топлината. Заради тоа 
пластичните ѕидови се импрегнирани, исто така, 
обезбедува заштита од надворешни влијанија. Штити од 
солена вода, киселини и алкални материи. 
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COD. BT14005  12 x 500 ml 

Цени: 
-------- 
Начин на употреба 
 
 

Специјален спреј без маслп за пдржуваое 
 
Тоа е комбинација на активни материи без масло, маст и 
растворувачи, особено погодни за подмачкување и 
заштита.  Го спречува губењето на  струјата и напонот. 
Тој може да се користи во конекторите помеѓу цевките, 
гумените делови, бравите, цилиндрите за затворање, 
завртките, навртките, движачите на седиштата, 
потпирачите за глава, моторните синџири, клиповите, 
вратилата, диференцијалите, трапезоидните ремени, 
покривите кои се отвораат, амортизерите, решетките за 
ладење, покривите на кабриолетите, пластичните лајсни 
и огненото оружје. Одличен е за безбедносните ремени. 
 

 

 
COD. BT15004 12 x 400 ml 
Цени: 
-------- 
Начин на употреба 

 

 

Специјален бел спреј без маслп за пдржуваое 
Оваа специјална бела маст е составена од цврсти бели 
компоненти за подмачкување кои се идеални за 
долготрајно подмачкување и заштита. Таа е идеална за 
елементи изложени на висок термички и механички стрес. 
Таа не само што гарантира трајно подмачкување на 
многу скапи елементи, но исто така ја зголемува нивната 
безбедност во текот на нивното работење. Предности: 
• ефикасно ги штити и подмачкува третираните делови  
• висока ефикасност со двојно подмачкување  
• отпорен на стареење  
• висока термичка и механичка отпорност  
• водоотпорен  
• штити од корозија  
• Температура на употреба помеѓу -30°C до + 120°C 

 

 

 
 
Cod . BT16004 12 x 400 ml 

Цени: 
-------- 
Начин на употреба 

 
 
 
 
 

 

Адхезивен спреј (лепилп) 
 
Продорен масен спреј со силна моќ на лепење. Способен 
за зачувување на своите карактеристики во широк опсег 
на температура; Тој е отпорен на топла и ладна вода. 
Одлична отпорност на корозија и стареење. Неговата 
продорна моќ го прави погоден за заштита на шарки, 
игли, вратила на врати, итн. 
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COD. BT17001 12 x 100 гр 

Цени: 
-------- 
Начин на употреба 
 

Бакарен спреј 
 
Бакарната паста е посебна формулација направена од 
молекули на бакар и синтетички врзувачки супстанции со 
одлични способности за подмачкување и одвојување. 
Производот е идеален за примена на елементи кои работат на 
високи температури и под силни притисоци, како што се 
конектори со завртки и навртки, на површини за одвојување, на 
завртки на турбини, на деловите од издувните системи, кај 
свеќичките, во компресори и на места каде елементи се повеќе 
изложени на влага и заради тоа, и за формирање на 'рѓа и 
корозија. Идеален за издувни системи, навојни бубњеви, 
пригушување тела на системи за греење, кочници. Одличен 
сепаратор, ефикасно го штити разни врски и подвижни делови. 
Исто така е идеален како агент против шкрипење на влошките 
на сопирачките. Работна температура: -30 ° C до 1200 ° C. 

 
 
 
 
 

 

 
COD. BT18001 12 x 100 гр 

Цени: 
Начин на употреба 
 

Силикпнска маст 
Силиконската маст е идеална за подмачкување и 
заштита на порти, огради, зглобови на порти, поморски 
споеви, итн. Таа е особено погодна за третман на 
пластика и гума. Всушност, пластични и гумените 
површини се водоотпорни и подмачкани, а со тоа и 
вознемирувачките звуци се елиминирани. Темелно ги 
чисти површините за третирање и потоа се применува 
како маст за подмачкување. Одличен е за зачувување на  
покриви на автомобили кои се отвораат, и  хауби на 
автомобили, сите видови на зглобови, отпорен на вода. 

 

 

 
COD. BT19225 12 x 225 ml 
 
 
Цени: 
-------- 
Начин на употреба 
 
 
 
 

Сив силикпн 
 
Металните делови (алуминиум, леано железо, челик и 
така натаму) ги прави водоотпорни . Обезбедува 
долготрајна водоотпорна заштита и останува еластичен. 
Ги поврзува каналите за заптивање со различни 
големини. Тој е отпорен на вода, солена вода, маст, 
масло, детергенти, јаглеводороди, разредени киселини и 
азотни раствори, како и многу други хемиски супстанции. 
Тој обезбедува долготрајна водоотпорна заштита, без 
потреба за демонтирање на компонентите. Одличен е за 
заптивање на делови на моторот и на менувачот на 
најновите Рено автомобили. 
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COD. BT20225 12 x 225 ml 

Цени: 
-------- 
Начин на употреба 
 

Црн силикпн 
 
Едно-компонентен силикон, со трајна еластичност за 
употреба во средини подложни на температурен стрес, 
подготвени за употреба во автоматски пакет. Црната 
силиконска паста е алтернатива на традиционалните 
дихтунзи од цврсти материјали. Ги прави водоотпорни 
металните делови (алуминиум, леано железо, челик и 
така натаму).  Обезбедува долготрајна водоотпорна 
заштита и останува еластичен. Ги поврзува каналите за 
заптивање со различни големини. Тој е отпорен на вода, 
солена вода, маст, масло, детергенти, јаглеводород, 
разредени киселини и азотни раствори, како и многу 
други хемиски супстанции. Тој обезбедува долготрајна 
водоотпорна заштита, без потреба за демонтирање на 
компонентите. Одличен е за заптивање на конвертирните 
делови на различни мотори. 
 
 
 
 
 

 

 
 
COD. BT21050 6 х 5000 ml 

Цени: 
-------- 
Начин на употреба 
 

Тешнпст за шистеое Ф.А.П. 
 
Ја чисти  секоја честичка преостаната во внатре-шноста 
на кошницата на кој било филтер во целото возило, 
вклучувајќи ги и велосипедите. Овој производ доколку  се 
користи на делови од алуми-ниум, магнезиум, цинк и 
кадмиум ја зголемува способноста за ефикасност, за да 
бидат во состојба да работат на температури од 35 ° - 60 
° C. Се препорачува да работи на ФАП или во мирување 
на издувните гасови најмалку 12 часа, а потоа да се 
исплакни со вода 

 

 
 

COD. BT22004   

Цени: 
-------- 
Начин на употреба 
 

 

Спреј пд впздух и мраз 
Идеален е за да ги разлади цевките и капаците на 
автоматската трансмисија, а одличен е да ги тестира 
сијаличките. Го отстранува правот од компјутерот и не ја 
ослободува водата. Идеален е за електронски 
компоненти, како што се тастатурите, дигитроните, 
копирите, печатарите, мобилните телефони, камери итн. 
Одличен е да се користи и на мали контузии, удрени 
места, пренапрегнатост, дислокација, или дислокација со 
видлив ефект кој го намалува отокот. 
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COD. BT23025  1 x 25 lt 

 
Цени: 
Начин на употреба 

Ad Blue Plus 
 
Ad Blue Plus, е многу чист раствор на уреа, тој е нов 
револуционерен производ за камиони проектиран од 
Prime Technology за да ги задоволи последни 
задолжителни барања за заштита на животната средина. 
Се усогласува со дизел моторите и Еуро 6 прописите за 
ограничување на издувните гасови. Ad Blue Plus е со 
врврн квалитет со ниска токсичност 30% раствор на уреа. 
Се усогласува со DIN 70070 регулативата и е многу 
достапен спореед цената и е доврлив. Треба да  го 
разгледате листот за безбедноста на материјали за 
предупредување и предострожности. Инструкциите  за 
употреба треба вниммателно да се следат. 
 
 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

 

 
 

Цени: 
-------- 
Начин на употреба 

Средствп за дезинфекција на клима уред 
 
Анти-бактериски производ за клима-уредите. Нова 
формула за дезинфекција која ефикасно ги отстранува 
бактериите и микроорганизмите присутни во клима 
уредите. Остава пријатен мирис во внатрешноста на 
возилото. 

 

 
COD. BC02025   

Цени: 
-------- 
Начин на употреба 

 
 

Пена за шистеое на клима уред 
 
Го чисти и дезинфицира системот за климатизација, со 
што се овозможува тој да работи поефикасно и да 
гарантира одлична климатизација. Се користи особено по 
долги периоди на неактивност, го елиминира изворот на 
лоши мириси, бактерии, микроорганизми, габи и го 
спречува нивното формирање. Производот е активна 
пена која ги врши своите активности за 30 минути, 
елиминирајќи ја нечистотијата од цевката за 
кондензација. 
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мента

Cod . BC0302M 12 x 200 ml (зелена јаболка 

цитрон

 (јагода)  

праска

ванила  

талк  

Цени: 
Начин на употреба 

 
 
 
Освежуваш на клима уред 
 
Ја санитира и дезинфицира внатрешноста на кабината за 
возачот, генерира свеж, чист воздух. Ги елиминира 
непријатните мириси, бактериите, главно од чад и 
животни. На просторот во возилото , вклучувајќи ги 
ткаенините, теписи, итн, дава свеж и пријатен мирис и 
чист воздух. 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

 
COD. BC04010  12 x 1000 ml 
 
Цени: 
-------- 
Начин на употреба 

Универзалнп ПАГ средствп за ппдмашкуваое 
 
Овој универзален лубрикант може да се меша со кој било 
друг вид на Паг (полиалкилен гликол) масло кое 
претходно се користело. Тоа може да се користи од 
продавници и гаражи за поправка, повторно полнење и 
сервисирање. Неговата посебна формула овозможува 
добро мешање и замена со било кое ниво на синтетички 
ПАГ (полиалкилен гликол) масло, зголемувајќи ја 
заштитата на компресорот, елиминирањето на звуците и 
крцкањето и зголемување на перформансите на 
системот. Тој го продолжува животниот век на 
подвижните компоненти. Неговата употреба овозможува 
системот да ги задржи своите оригинални перформанси 
со текот на времето, а на тој начин ја подобрува 
удобноста во внатрешноста на возилото за многу долго 
време. 
  
 

  

 
COD. BC06003  

Цени: 
Начин на употреба 

Средствп за ппправка на местата кај щтп 
прптекува клима уредпт 
 
Производ кој е неопходен за отстранување на сите  мали 
протекувања на гасот за ладење во гумените и 
металните делови на ситемот на клима уредот. На 
системот на клима уредот му дава голема ефикасност со 
отстранување на „масните нечистотии“ и не остава какви 
било остатоци на станицата за полнење. Овој производ 
ги пронаоѓа местата на протекување на воздухот и трајно 
ги поправа дури и во услови на влажност и кислород.  
Максималната величина на местата на протекување на 
воздухот која ја поправа е 0,5 мм. 
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COD. BC07003  

Цени: 
-------- 
Начин на употреба 
 
 

 
Ппдпбруваш на клима уредпт 
 
Овој производ е формула на синтетички адитив од 
последната генерација кој е способен да ја поврати 
почетната ефикасност на системот на клима уредот на 
возилото. Составен е од полимери и агенс за 
подмачкување кој дава на  системот на клима уредот  
голема ефикасност со отстранување на „масните 
нечистотии“ предизвикани од влажноста.  Исто така ја 
подобрува брзината на гасот, Го одржува чист и 
подмачкан целиот систем, а исто така содржи материја 
која ги пронаоѓа местата на истекување со соодветна 
ламба. 

 

 

 
 
Cod . BE02025 24 x 250 ml 

Цени: 
-------- 
Начин на употреба 

Средствп за шистеое на системпт за гпривп 
  
Ова средство е професионален производ погоден за 
чистење на бензински инџектори, како за стандардните 
така и за оние под висок притисок (директно 
вбризгување). Ја раствора нечистотијата, лакот и 
наслагите низ целиот систем за гориво. Ги отстранува 
остатоците од јаглерод и контаминација-та од 
согорување, го штити системот за инџекшн и го 
елиминира звукот на моторот при палењето што се 
должи на неправилен процес на согорување. Ја 
отстранува водата и микро-капките од резервоарот и 
обезбедува ефикасно и чисто согорување, ја намалува 
емисијата на издувните гасови и го продолжува 
работниот век на моторот. Ја намалува потрошувачката 
на гориво. 

 

 
COD. BE02025  24 x 250 ml 

Цени: 
-------- 
Начин на употреба 
 
 
 

 
Средствп за шистеое на дизел системпт 
 
Професионален производ за чистење и подмачкување на 
пумпи и инџјектори на механички управувани дизел 
мотори и најновите системи за висок притисок (комон 
реил и инџекшн пумпа). Ја раствора нечистотија и 
наслагите, ги отстранува јаглеродните остатоци низ 
целиот систем за гориво. Значително го подобрува 
ладниот старт, ја намалува емисијата на загадувачките 
гасови а со тоа и потрошувачката. Обезбедува ефикасно 
и чисто согорување. Треба редовно да се додава при 
секој сервис. 
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Цени: 
-------- 
Начин на употреба 
 

Октан бастер 
Октан бастер (подобрувач на квалитетот) дава повеќе 
моќ и енергија на сите мотори на бензин. Овозможува 
повисоки перформанси, го зголемува бројот на октаните 
до 5 степени во зависност од квалитетот на горивото. 
Значително го намалува звукот на моторот кој се должи 
на неправилен процес на согорување, доцнењето на 
реакцијата на моторот и презагревањето кои се 
предизвикани  од нискиот број на октани. Исто така тој го 
заштитува моторот од абење и го оптимализира 
согорувањето. Одличен е за моторите на тркачките 
возила, или моторите означени како ЕКУИ. 

 

 
 

 

Цени: 
-------- 
Начин на употреба 
 

Цетани бастер (ппдпбруваш на квалитет) 

Цетани бастер. Дава поголема моќ и енергија на дизел 
моторите, како кај стандардните така и кај оние со висок 
притисок (директно вбризгување), пумпи за вбризгување. 
Го зголемува бројот на цетаните до 5 поени во зависност  
од квалитетот на маслото, овозможува подобри 
перформанси и значително го редуцира ударот на 
моторот. Ги подобрува ладните стартувања и 
овозможува одлично согорување со тоа што го одржува 
целиот систем за гориво чист и подмачкан. Треба почесто 
да се користи во периодот на зимските месеци. Одличен 
е за моторите на тркачките возила, или моторите 
означени како ECU-и. 

 
Цени: 
-------- 
Начин на употреба 
 

 

Средствп за птстрануваое на впда  
Заштитник за гориво со високи перформанси со формула 
против водата за бензински и дизел мотори. Резервоарот 

го одржува да биде чист, го штити од рѓосување и 
корозија. Водата ја микронизира и ја елиминира од 
резервоарот со  иновативен систем кој ја спречува 
нејзината емулзија, а со тоа и можноста на нејзиното 
повторно формирање. Го спречува формирањето на 
кондензација и мраз во резервоарот, ги подобрува 
стартувањата во студено време и согорувањето, има 
трајна реакција на водата и ја прави да биде како масло. 
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Цени: 
-------- 
Начин на употреба 

Зелена технплпгија – 2 тактни ДФИ прптив шад 
Нова генерација на масло со синтетички адитиви како 
против-чад и подобрувачи на подмачкувањето. Корисна 
количина за 5 лт е 2% од неа. Предупре-дувања за 
користење, се препорачува да се потврди и да се 
направи она што е напишано во упатството за употреба 
на производот. Формулата за против-чад е добра за 
историските 2-тактни мотори, како Веспа, количката и 
косилката, а исто така употребливо е за возила со 
автоматски миксер. 

  
 
 
 

 
 

Цени: 
-------- 
Начин на употреба 

 
 

 

 

 

Мпнпграднп маслп за Веспа 
Стара генерација на моноградно масло со влажни 
триења на квачилата. Овој производ има нови адитиви 
кои се измешани внатре, со цел да се овозможи 
совршена адхезија на дискот на триењето. Студиран на 
историската Веспа, ја намалува бучавата и значително го 
подобрува менувањето, особено на многу  Piaggio Ape со 
многу проблеми дури и кога се сосема нови. Производ кој 
е неопходен за овие стари возила кои користеле 
минерално масло SAE W30, кое е невозможно да се 
најде сега и е технолошки старо. 
 
 

 
 
 


