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< ПОЛІРОЛІ ДЛЯ КУЗОВА ТА САЛОНУ
Поліроль з воском карнауби, 250 мл
Містить висококонцентрований віск карнауби, що надає
чудового блиску та забезпечує надійний захист лакофарбовому покриттю автомобіля. Очищує вигорілі на сонці,
тьмяні елементи кузова та додає їм глянцю. Захищає поверхню автомобіля від впливу погодних чинників і дорожнього бруду. Не містить абразивів. Може наноситися вручну або за допомогою спеціальної полірувальної машинки.
Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробцi

RW2501

4820182710070

250 мл

12 шт.

Поліроль з тефлоном, 250 мл
Тримається довше від інших поліролей, не втрачаючи блискучості. Ефективно очищує й полірує лакофарбові й хромовані
елементи поверхні. Надає блиску потьмянілим ділянкам кузова, видаляє незначні забруднення та патьоки, що лишилися після миття автомобіля. Завдяки високому вмісту тефлону
надійно захищає атомобільну поверхню від впливу погодних
чинників, дорожнього бруду й ультрафіолетового проміння. Не
містить абразивів.
Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW2502

4820182710032

250 мл

12 шт.

Вивідник подряпин, 250 мл
Завдяки м’яким абразивам та особливим полірувальним
оліям усуває незначні подряпини, потертості, вихороподібні дефекти після миття автомобіля щіткою. Підходить для лакофарбового покриття будь-якого типу. Не містить воску та
силікону. Очищує поверхню автомобіля й готує її до нанесення захисних поліролей.

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW2503

4820182710018

250 мл

12 шт.

* Ціну уточнюйте у менеджера

Поліроль-консервант, 250 мл
Надає поверхні автомобіля інтенсивного блиску, що зберігається тривалий час. Захищає кузов від шкідливої дії дорожньої солі та сонячних променів.

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW2540

4820182710056

250 мл

12 шт.

Видалення подряпин (олівець), 7.4 мл
Має унікальний склад, що дозволяє усувати будь-які подряпини й відколи з лакофарбового покриття автомобіля незалежно
від його кольору. Повністю заповнює пошкоджене місце, приховуючи нерівності та відновлюючи цілісність лакофарбового
покриття, не руйнуючи його. Нетоксичний, без запаху, водостійкий, довговічний.

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW6130

6950944607411

7.4 мл

48 шт.

Вивідник подряпин, 100 мл
Завдяки м’яким абразивам та особливим полірувальним
оліям усуває дрібні подряпини, потертості, дефекти після
миття автомобіля. Підходить для лакофарбового покриття будь-якого типу. Не містить воску та силікону. Очищує
поверхню автомобіля й готує її до нанесення захисних
поліролей.

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW0502

4607004060519

100 мл

24 шт.

* Ціну уточнюйте у менеджера
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< ПОЛІРОЛІ ДЛЯ КУЗОВА ТА САЛОНУ
Поліроль для металіка (з тефлоном), 250 мл
Призначений спеціально для покриттів типу металік. Завдяки м’яким неабразивним очисникам швидко й безпечно видаляє присталий бруд з прозорого лакового шару фарби. Надає обробленiй поверхні чудового блиску та водо- й брудовідштовхувальних
властивостей. Надійно захищає від негативного впливу погодних
чинників, дорожніх хімікатів і ультрафіолетового проміння. Витримує багаторазове миття. Підходить для ручного та машинного
полірування.
Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW2541

4820182710087

250 мл

12 шт.

Відновлювач лакофарбового покриття, 250 мл
Відновлює потьмянілий верхній шар фарби та пошкоджений
лак, водночас очищуючи поверхню від різних забруднень.

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW2542

4820182710049

250 мл

12 шт.

Поліроль для пластику, 250 мл
Очищує та відновлює первісний колір запобігає вигоранню та
виникненню тріщин, надає поверхні глибокий неперевершений
блиск. Може використовуватись як блиск для шин.

Артикул

RW2539

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

250 мл

12 шт.

* Ціну уточнюйте у менеджера

Дрібноабразивний полірувальний засіб, 250 мл
Усуває такі дефекти лакофарбового покриття, як неглибокі
подряпини, окислений поверховий шар фарби, сліди від комах, смоли тощо. Повертає фарбі оригінальний колір та
блиск і готує її для нанесення захисних поліролей. Використовується для шлівування поверхонь при частковому підфарбовуванні для забезпечення плавного переходу від старої
фарби до нової. Підходить для ручного та машинного полірування.

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW2543

4820182710025

250 мл

12 шт.

Грубоабразивний полірувальний засіб, 250 мл
Усуває глибокі подряпини, а також значною мірою окислений чи потьмянілий шар фарби. Видаляє дефекти, спричинені ремонтом кузова (обпили, патьоки фарби). Використовується для шліфування поверхонь і зняття глянцю при
частковому фарбуванні панелей «у колір». Придатний для
лакофарбових покриттів усіх типів. Підходить для ручного та
машинного полірування.

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW2544

4820182710063

250 мл

12 шт.

* Ціну уточнюйте у менеджера
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< ПОЛІРОЛІ ДЛЯ КУЗОВА ТА САЛОНУ

Поліроль хрому та алюмінію, 50 мл
Усуває потьмянілість хромованих деталей автомобіля й алюмінієвих колісних дисків, повертаючи їм початковий вигляд.
Швидко очищує металеві поверхні від окислу, іржі та складних забруднень, не пошкоджуючи їх і надаючи інтенсивного
блиску. Не містить силікону. Може застосовуватися в побуті
для догляду за виробами зі срібла, золота, хрому, а також з
магнієвих і алюмінієвих сплавів.

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW2546

4820253990097

50 мл

24 шт.

Швидка поліроль, 500 мл
Високотехнологічна формула містить суміш воску карнауби й очисних агентів. Забезпечує інтенсивний блиск і відмінний довготривалий захист. Швидко, легко й безпечно видаляє
будь-який пил і бруд з поверхні, водночас утворюючи зносостійкий захисний шар. Відновлює лакофарбове покриття, посилюючи його блиск. Легко наноситься, дає моментальний
ефект. Може використовуватися на будь-якій поверхні автомобіля будь-якого кольору. Не залишає білих патьоків.

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW5060

4607004060786

500 мл

12 шт.

* Ціну уточнюйте у менеджера

Поліроль для фар, 50 мл
Ефективно відновлює прозорість фар головного світла та задніх ліхтарів. Усуває дрібні, неглибокі подряпини з пластикової
поверхні. Видаляє забруднення і тьмяність, відновлюючи прозорість фар за 5 хвилин. Може використовуватися для реставрації інших пластмасових поверхонь, акрилових лакофарбових покриттів, а також виробів з плексигласу. Підходить для
ручного та машинного полірування. Не містить силікону.

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW0501

4607004060502

50 мл

12 шт.

Поліроль для фар, 250 мл
Високоякісна абразивна поліроль для фар головного світла
та задніх ліхтарів. Усуває дрібні, неглибокі подряпини з пластикової поверхні. Видаляє забруднення і тьмяність, відновлюючи прозорість фар за 5 хвилин. Може використовуватися
для реставрації інших пластмасових поверхонь, акрилових
лакофарбових покриттів, а також виробів з плексигласу. Підходить для ручного та машинного полірування. Не містить
силікону.

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW2545

4820182710100

250 мл

12 шт.

* Ціну уточнюйте у менеджера
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< ПОЛІРОЛІ ДЛЯ КУЗОВА ТА САЛОНУ
Рідке скло Runway — це високотехнологічна сполука, яка дозволяє зберегти колір та структуру
лакофарбового покриття та захищає його від механічних пошкоджень абразивними частинками, впливу атмосферних чинників, а також можливої взаємодії з хімічними реагентами. Ідеально підходить для захисту лакофарбового покриття кузова від дії солі, бруду, ультрафіолету,
маскуючи дрібні подряпини поверхні й надаючи їй інтенсивного блиску. Має яскраво виражені гідрофобні властивості, завдяки чому знижується прилипання до лакового покриття автомобіля комах, бітуму та мастила.
ПЕРЕВАГИ

ВІДШТОВХУЄ ВОДУ
І БРУД ПРИ ЇЗДІ
В НЕГОДУ

НАДАЄ ПОКРИТТЮ
ГАРНОГО БЛИСКУ

ЗАБЕЗПЕЧУЄ АВТОМОБІЛЮ
РЕСПЕКТАБЕЛЬНИЙ ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

ЗАХИЩАЄ КУЗОВ ВІД
ДРІБНИХ ПОШКОДЖЕНЬ

БЕРЕЖЕ ЛАКОФАРБОВЕ
ПОКРИТТЯ ВІД ВИГОРЯННЯ
ТА ВИЦВІТАННЯ

Артикул

Штрихкод

К-сть у коробці

RW6000

6970635462129

24 шт.

*Цену уточняйте у менеджера
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РIДКЕ СКЛО

СКЛАД НАБОРУ

НАБIР ДЛЯ ПОЛIРУВАННЯ
КУЗОВА АВТОМОБIЛЯ
НАДАННЯ БЛИСКУ ТА ЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
ЕФЕКТ РІДКОГО СКЛА

ЗАСТОСУВАННЯ
1 Ретельно вимийте кузов автомобіля шампунем (рекомендуємо використовувати шампунь Runway без воску).
2 Знежирте кузов автомобіля знежирювачем (рекомендуємо використовувати знежирювач Runway).
1. Посилений активатор для поліпшення адгезії

3 Змийте знежирювач водою.

2. Рушник з мікрофібри для нанесення активатора

4 Повторно помийте автомобіль шампунем, щоб видалити
залишки знежирювача (рекомендуємо використовувати
шампунь Runway без воску).

3. Захисне покриття — поліроль на основі рідкого скла

5 Висушіть автомобіль м’якою нетканою серветкою (рекомендуємо використовувати серветку з мікрофібри
Runway Racing).
5. Рушник з мікрофібри для завершального полірування
6 Нанесіть активатор на оброблюваний елемент і
розподіліть його по поверхні рівномірними коловими рухами рушником з мікрофібри, що входить у комплект.
4. Губка-спонж для нанесення складу на ЛКП

7 Візьміть двоскладову губку-спонж для нанесення захисного покриття з набору.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
Використовуйте захисні рукавички, щоб уникнути подразнень шкіри.
Працюйте тільки в добре провітрюваному приміщенні.
При потраплянні полірувального засобу в очі або на
шкіру негайно промийте їх водою!

8 На м’яку сторону губки налийте 5-7 мл захисного покриття (3-4 краплі) і швидко нанесіть його на оброблюваний
елемент. Надалі додавайте по 2-3 мл захисного покриття
(1-1,5 краплi) для обробки кожного наступного елементу.
9 З огляду на те, що захисне покриття наноситься на активатор і тому досить швидко твердне на повітрі, рекомендується обробляти кузов автомобіля активатором невеликими ділянками по 10-15 см2.
10 Наносити захисне покриття потрібно короткими вертикальними рухами. На невеликі елементи можна наносити засіб горизонтальними рухами.

Вогненебезпечно! Тримайте засоби подалі від на- 11 Після нанесення захисного покриття на елемент залиште
його на 10-12 хвилин для того, щоб засіб зміг глибше прогрівальних приладів і джерел відкритого вогню. Не допуникнути в структуру лакофарбового покриття.
скайте нагрівання балонів вище +500° С.
12 Коли час мине, відполіруйте кузов автомобіля новим чистим рушником з мікрофібри, що входить до комплекту, до
Зберігайте засоби в недоступному для дітей місці!
появи дзеркального блиску.
13 Рекомендується не мити автомобіль на протязі 5-7 днів
після нанесення захисного покриття.

14

< ПОЛІРОЛІ ДЛЯ КУЗОВА ТА САЛОНУ

Нанополіроль (професійний захист), 300 мл
Наночастинки з поліпшеним проникненням у поверхню
забезпечують особливо щільне зчеплення засобу з лакофарбовим покриттям автомобіля. Поліроль ефективно
усуває мікроподряпини кузова й надає покриттю брудота водовідштовхувальних властивостей. Захищає від впливу солі, дорожніх реагентів, кислот, лугу, ультрафіолету та
інших агресивних чинників навколишнього середовища.
Віск карнауби забезпечує тривалу гладкість і стійкий інтенсивний блиск. Захисний ефект і глянець зберігаються
до 8 місяців. Не боїться автомийок.

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW6134

4607004061417

300 мл

12 шт.

Автовіск м’який, 300 мл
Містить найчистіший віск бразильської карнауби. Ідеально очищує, полірує й захищає пофарбовані та хромовані
деталі автомобіля. Надає блиску оксидованим елементам кузова. Видаляє незначні забруднення та патьоки, що
лишилися після миття машини. Захищає кузов від впливу
погодних чинників, солі й бруду. Запобігає вигорянню лакофарбового покриття автомобіля, відновлюючи його початковий вигляд.
Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW6093

6950944607404

300 мл

24 шт.

* Ціну уточнюйте у менеджера

Поліроль пластику матова, 650 мл
Забезпечує дбайливий догляд за панеллю приладів, а також оббивкою з вінілу, шкіри, пластику, дерева. Захищає їх від старіння
та впливу пилу, бруду, солі. Запобігає утворенню тріщин, відновлює структуру. Має антистатичний ефект. Не утворює масного глянцю. Може використовуватися також зовні автомобіля (для
оновлення молдингів, пластикових деталей тощо) і в побуті (для
оновлення шкіряних меблів, взуття, сумок). Знижує температуру
поверхні за рахунок інтенсивного відбиття ультрафіолету.
Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW6129

6950944607381

650 мл

12 шт.

Поліроль торпеди, 650 мл
Очищує, оновлює та захищає приладову панель і оббивку з вінілу,
шкіри, пластику, дерева. Запобігає їх старінню й розтріскуванню,
відновлює структуру. Захищає від пилу, бруду, солі. Має антистатичний ефект. Може використовуватися також зовні автомобіля (для
оновлення молдингів, пластикових деталей тощо) і в побуті (для оновлення шкіряних меблів, взуття, сумок). Знижує температуру поверхні
за рахунок інтенсивного відбиття ультрафіолету.
Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW6082

6950944607312

650 мл

12 шт.

Експресполіроль «Ультраблиск», 450 мл
Полірує і надає інтесивного дзеркального блиску лакофарбовому покриттю автомобіля. Наноситься легко, проявляється миттєво. Полірується без зусиль, не залишаючи
патьоків. Захищає поверхню кузова від впливу погодних
чинників і дорожнього бруду. Ідеальний вибір і для нових, і
для старих автомобілів будь-яких кольорів.
Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW6144

6970635462136

450 мл

12 шт.

* Ціну уточнюйте у менеджера
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< ПОЛІРОЛІ ДЛЯ КУЗОВА ТА САЛОНУ
НАНОПОЛІРОЛЬ «КЕРАМІЧНИЙ ЗАХИСТ» RUNWAY УТВОРЮЄ ВИСОКОМІЦНИЙ ЗАХИСНИЙ ШАР
НА КУЗОВІ АВТОМОБІЛЯ. ВИТРИМУЄ НЕ МЕНШЕ 30 ЦИКЛІВ МИТТЯ! Забезпечує суттєвий гідрофобний ефект, полегшуючи миття автомобіля. Захищає лакофарбове покриття від вигоряння.
Заповнює мікротріщини поверхні, запобігаючи її корозії. Легко та швидко наноситься. Надає
кузову яскравого блиску та глянцю.
1 ФЛАКОН РОЗРАХОВАНИЙ НА ПОВНУ ОБРОБКУ 8-10 АВТОМОБІЛІВ!

УНІКАЛЬНЕ ЗАХИСТНЕ ПОКРИТТЯ

ЗБЕРЕЖЕ БЛИСК КУЗОВА
НАВІТЬ ЧЕРЕЗ ДОВГИЙ ЧАС
ПІСЛЯ НАНЕСЕННЯ

ЗАХИСТИТЬ АВТОМОБІЛЬ ВІД
ВПЛИВУ НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА

ЗАПОВНЮЄ ДРІБНІ ТРІЩИНИ
ТА ПОДРЯПИНИ ЗАХИЩАЄ ВІД
КОРОЗІЇ

1 ФЛАКОН = 9 АВТОМОБІЛЕЙ

Артикул

Штрихкод

К-сть у коробці

RW6001

4607004061509

12 шт.

*Цену уточняйте у менеджера
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< ШАМПУНI ТА МИЙНI ЗАСОБИ
Очисник скла, 500 мл
Очисник RUNWAY нового покоління призначений для скляних і дзеркальних поверхонь. Чудово очищує скло та дзеркала від дорожнього бруду, слідів комах, воску, жиру. Не
залишає патьоків. Додає блиску очищеній поверхні. Має
економний розпилювач. Дає антистатичний ефект. Безпечний для лакофарбового покриття автомобіля, дверних і
віконних ущільнювачів. Може використовуватися не тільки в
автомобілі, а й у побуті та на виробництві.
Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW6088

6950944607480

500 мл

12 шт.

Очисник слідів комах Засіб для чищення
(концентрат), 150 мл
скла, 200 мл

Автомиття без води,
500 мл

Завдяки спеціальній формулі засіб ефективно видаляє сліди від комах, мастильні плями та інший
дорожній бруд з лобового
скла автомобіля. Забезпечує прозорість скла. Заливається в бачок склоомивача для використання в
теплу пору року.

Очисник RUNWAY нового покоління для скляних і
дзеркальних поверхонь чудово очищує скло та дзеркала від різного дорожнього бруду, слідів комах,
воску, жиру. Не залишає
патьоків, додає блиску очищеній поверхні. Має економний розпилювач.

Артикул Штрихкод
RW1508

Об’єм К-сть у коробці

467004063503 150 мл 24 шт.

Швидко очищує скло, дзеркала, фари, задні ліхтарі автомобіля від різного дорожнього бруду. Не залишає
смуг і патьоків після застосування. Надає блиску лакофарбовому покриттю, не
шкодячи йому. Може використовуватися для чищення
виробів з пластику, дерева,
порцеляни, для ламінованих
і хромованих поверхонь.

Артикул Штрихкод
RW2034

Об’єм К-сть у коробці

4607004060342 200 мл 24 шт.

Артикул Штрихкод
RW5061

Об’єм К-сть у коробці

4607004060779 500 мл 12 шт.

* Ціну уточнюйте у менеджера

Шампунь для безконтактної мийки автомобіля, 1 л
Концентрований шампунь призначений для безконтактної
мийки автомобілів за допомогою апаратів високого тиску.
Ефективно видаляє з лакофарбового покриття всі види дорожніх і експлуатаційних забруднень: дорожній пил, глину,
смолисті речовини, антиожеледні реагенти, сліди комах,
пташиний послід, плями від моторних і трансмісійних мастил, пил від гальмівних колодок, патьоки від палива.
Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW1074

4607004060748

1000 мл

12 шт.

Шампунь концентрований, 250 мл
Спеціальний суперконцентрований шампунь для миття
автомобіля розводиться водою у співвідношенні 1:320. Добре розчиняється як у теплій, так і в холодній воді. Швидко
видаляє дорожній пил, мастильні плями та інші забруднення з поверхні кузова. Не залишає патьоків після миття.
Безпечний для лакофарбового покриття. Не містить фосфатів. Має приємний вишневий запах.

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW2504

4607004060045

250 мл

12 шт.

Шампунь з поліроллю, 250 мл
Концентрований шампунь містить натуральний віск карнауби, завдяки якому поверхня кузова набуває чудового блиску
без додаткового полірування. Ідеально підходить для лакофарбових покриттів будь-якого типу. Добре розчиняється як
у теплій, так і в холодній воді. Не залишає патьоків після миття.

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW2505

4820253990028

250 мл

12 шт.

* Ціну уточнюйте у менеджера
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< СЕРВIСНI ТА РЕМОНТНI ЗАСОБИ
Перетворювач іржі, 30 мл
Професійний засіб для боротьби з іржею і локалізації осередків корозії. Є найефективнішим антикорозійним засобом на ринку автохімії США. Швидко проникає в мікротріщини та пори металевих поверхонь, зупиняючи корозійні
процеси та запобігаючи поширенню іржі. Протягом декількох хвилин нейтралізує іржу, перетворюючи її в щільний чорний субстрат, готовий до фарбування. Поверх перетворювача можна наносити фарби (крім фарб на водній основі),
емалі, лаки, а також різноманітні епоксидні суміші.
Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW0362

4607004060595

30 мл

24 шт.

Перетворювач іржі, 120 мл
Професійний засіб для боротьби з іржею і локалізації осередків корозії. Є найефективнішим антикорозійним засобом на ринку автохімії США. Швидко проникає в мікротріщини та пори металевих поверхонь, зупиняючи корозійні
процеси та запобігаючи поширенню іржі. Протягом декількох хвилин нейтралізує іржу, перетворюючи її в щільний чорний субстрат, готовий до фарбування. Поверх перетворювача можна наносити фарби (крім фарб на водній основі),
емалі, лаки, а також різноманітні епоксидні суміші.
Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW1046

4607004060465

120 мл

24 шт.

Промивка двигуна, 300 мл
Спеціальний засіб для очищення мастильної системи двигуна від нагару, шлаків та інших забруднень. Покращує циркуляцію мастила й тепловідвід від деталей двигуна. Відновлює
рухливість мастилознімних і компресійних кілець. Безпечний
для мастилознімних ковпачків (сальників), прокладок.

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW3012

4607004060120

300 мл

12 шт.

* Ціну уточнюйте у менеджера

Герметик системи охолодження, 300 мл
Швидко ліквідує витік охолоджувальної рідини та запобігає появі нових теч в системі охолодження. Постійно лишається рідким. Не засмічує радіатор. Сумісний з охолоджувальними рідинами всіх типів.

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW3029

4820253990042

300 мл

12 шт.

Промивка системи охолодження, 300 мл
Швидко очищує систему охолодження від накипу, іржі та інших забруднень. Готує її до заміни охолоджувальної рідини.
Подовжує термін служби елементів системи охолодження.

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW3030

4820253990059

300 мл

12 шт.

Очисник клапанів та поршневих кілець, 300 мл
Ефективно розчиняє вуглецеві відкладення і нагар на клапанах і поршневих кільцях, завдяки чому покращується їхня
рухливість і щільність прилягання, а отже — знижується шумність і відновлюється потужність двигуна. Захищає від зносу
розподільний вал і штовхачі клапанів.

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW3033

4607004060335

300 мл

12 шт.

* Ціну уточнюйте у менеджера
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Добавка до мастила «Антидим», 300 мл
Запобігає димленню двигуна. Підвищує компресію та потужність. Зменшує тертя, чим захищає двигун від зносу. Очищує
мастильну систему від вуглецевих відкладень, перешкоджає
закоксовуванню поршневих кілець. Може суміщатися з моторними мастилами всіх типів.

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW3028

4820253990066

300 мл

12 шт.

Герметик шин, 650 мл
Призначений для швидкого й ефективного ремонту безкамерних
шин мотоциклів, легкових і вантажних автомобілів. Миттєво герметизує прокол шини розміром до 6 мм і підкачує колесо. Не потребує використання додаткових інструментів. Не призводить до
розбалансування коліс. Може застосовуватися для запобігання
спусканню колеса при проколі. Нетоксичний, не має запаху. Не
викликає корозії, а тому безпечний для шин.

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW6125

6950944608142

650 мл

12 шт.

Очисник кондиціонера, 300 мл
Професійний засіб, створений за передовою технологією,
призначений для дезінфекції системи кондиціонування
повітря в салоні автомобіля. Запобігає появі шкідливих мікроорганізмів (цвіль, бактерії, грибні спори) і затхлого запаху, а також ефективно, швидко та без розбирання кондиціонера знищує їх у випарнику повітряних каналів. Має
приємний аромат. Може використовуватися в побутових
системах кондиціонування повітря.
Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW6122

6950944608135

300 мл

24 шт.

* Ціну уточнюйте у менеджера

Герметик мастильної системи, 300 мл
Ліквідує протікання моторного мастила крізь прокладки,
сальники та інші ущільнювачі, зумовлене їхнім старінням, деформацією, затвердінням, розтріскуванням. Відновлює еластичність, первісну форму та розміри сальників і прокладок.
Сумісний з моторними мастилами всіх типів.

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW3014

4607004060144

300 мл

12 шт.

Герметик гідропідсилювача керма, 300 мл
Запобігає виникненню теч у гідропідсилювачі керма, зумовлених висиханням, затвердінням і розтріскуванням ущільнювальних прокладок. Відновлює еластичність прокладок.
Містить очищувальні, антиокислювальні й антипіняві добавки, що забезпечує більш тихе та плавне керування кермом.
Може використовуватися в будь-яких сиcтемах гідропідсилювача керма.
Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW3015

4607004060151

300 мл

12 шт.

Герметик трансмісії, 300 мл
Запобігає виникненню теч у трансмісії, зумовлених висиханням, затвердінням і розтріскуванням ущільнювальних прокладок. Відновлює еластичність прокладок. Зменшує знос
деталей трансмісії. Містить очищувальні, антиокислювальні й
антипіняві добавки, що забезпечує більш тихе та плавне перемикання передач. Може використовуватися як у механічних, так і в автоматичних трансмісіях.

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW3016

4607004060168

300 мл

12 шт.

* Ціну уточнюйте у менеджера
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Силіконовий герметик-прокладка
червоний, 85 г
Допомагає швидко формувати автомобільні прокладки
будь-якого розміру та форми. Характеризується хорошою
адгезією, еластичністю та пружністю. Заповнює дрібні тріщини. Стійкий до впливу високих температур, атмосферних
чинників, хімікатів. Призначений для клапанної кришки, помпи, термостата, ущільнювачів дверей і кришки багажника,
трубопроводів. Температурний діапазон — від -62 до +343 °С.
Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW8500

6902014011246

85 г

12 шт.

Силіконовий герметик-прокладка чорний, 85 г
Допомагає швидко формувати автомобільні прокладки будьякого розміру та форми. Характеризується хорошою адгезією, еластичністю та пружністю. Заповнює дрібні тріщини.
Стійкий до впливу високих температур, атмосферних чинників, хімікатів. Призначений для автомобільних прокладок,
помпи, термостата, ущільнювачів дверей і кришки багажника,
трубопроводів. Температурний діапазон — від -62 до +317 °С.

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW8501

6922294011149

85 г

12 шт.

Силіконовий герметик прозорий, 85 г
Призначений для встановлення, ремонту та герметизації
фар, скла, люків, електричних з’єднань, приладових панелей,
пластикових елементів і гумових ущільнювачів автомобіля.
Має відмінну адгезію до скла, металу, пластику, гуми, дерева, кераміки. Забезпечує водонепроникне еластичне з’єднання, стійке до впливу високих температур, хімікатів, вібрації. Температурний діапазон — від -62 до +204 °С.

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW8502

6922294011132

85 г

12 шт.

* Ціну уточнюйте у менеджера

Силіконовий герметик-прокладка сірий, 85 г
Допомагає швидко та надійно формувати прокладки для двигуна. Підходить для прокладок впускного та випускного колекторів, корпусу термостата, піддону картера, кришки картера
коробки передач тощо. Стійкий до перепадів температури,
вібрації, впливу автомобільних і інших виробничих рідин. Не
піддається корозії. Безпечний для каталізаторів і електронних
сенсорів. Діапазон робочих температур — від -62 до +343 °С.

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW8503

4607004061936

85 г

12 шт.

Паста-герметик для глушника, 150 г
Високотемпературна паста-герметик призначена для збирання та ремонту системи випуску відпрацьованих газів, а
також для глушників, каталізаторів, нейтралізаторів. Витримує як високі (до +1100 °С), так і низькі температури. Стійка
до впливу кислоти, пари, води, хімічних реагентів. Затвердіння
починається вже через 2-4 години, повне затвердіння настає
через 24 години.

Артикул

Штрихкод

Вес

К-сть у коробці

RW8517

4607004062261

150 г

12 шт.

Набір для ремонту безкамерних шин,
5 предметiв
Набір призначений для самостійного усунення (ремонту) проколів безкамерної шини, при якому не потребується знімання колеса. Комплектація: напилок для обробки проколу (1 шт.),
шило з вушком для установки джгута (1 шт.), джгути сирої гуми,
яка самовулканізується (3 шт.).

Артикул

Штрихкод

Комплектація

К-сть у коробці

RW8514

4607004062230

1+1+3

96 шт.

* Ціну уточнюйте у менеджера

29

СЕРВIСНI ТА РЕМОНТНI ЗАСОБИ >

04
ПАЛИВНI СУМIШI

32

< ПАЛИВНI СУМIШI
Дизельний антигель, 300 мл/500 мл/1000 мл
Перешкоджає утворенню воскових кристалів і загустінню дизельного палива при низьких температурах (до -40 °С). Знижує граничну температуру фільтропрохідності до
-36 °С. Запобігає замерзанню паливної системи. Сумісний з дизельним паливом усіх
типів. Успішно пройшов численні незалежні тестування в авторитетних автомобільних
виданнях. Витратність — 1 л на 2000 л палива.
Артикул

Штрихкод

Об’єм

Концентрація

К-сть у коробці

RW3035

4607004060359

300 мл

1:60 л

12 шт.

RW5048

4607004060489

500 мл

1:120 л

12 шт.

RW10060

4607004100604

1000 мл

1:1000 л

12 шт.

* Ціну уточнюйте у менеджера

Октан-коректор, 300 мл
Підвищує октанове число бензину. Сприяє усуненню шумів
і детонаційного стукоту двигуна, спричинених використанням низькооктанового або неякісного бензину. Покращує
економічність двигуна. Знижує утворення відкладень. Перешкоджає корозії паливної системи.

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW3010

4607004060106

300 мл

12 шт.

Очисник карбюратора, 300 мл
Очищує та змащує паливні карбюратори, запобігає їх засміченню. Зменшує витрату палива та токсичність вихлопних
газів.

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW3017

4820253990080

300 мл

12 шт.

Очисник інжекторів, 300 мл
Нормалізує та підтримує на заданому рівні вприскування
палива. Очищує та змащує паливні інжектори, перешкоджає
їх засміченню. Запобігає утворенню відкладень і нагару на
клапанах і в камері згоряння. Покращує прийомистість автомобіля. Знижує витрату палива й токсичність вихлопних газів.

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW3018

4820253990035

300 мл

12 шт.

* Ціну уточнюйте у менеджера
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Очисник паливної системи, 300 мл
Спеціальний засіб для очищення паливної системи та запобігання її забрудненню. Нормалізує подачу палива. Підвищує
економічність двигуна. Видаляє вологу і запобігає корозії паливної системи.

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW3019

4820253990073

300 мл

12 шт.

Дизельний антигель, 150 мл
Перешкоджає утворенню воскових кристалів і загустінню дизельного палива при низьких температурах (до -40 °С). Знижує граничну температуру фільтрації до -36 °С. Сумісний з дизельним паливом усіх типів. Запобігає замерзанню паливної
системи, але не допомагає розморозити замерзле дизельне
паливо!

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW1505

4607004061363

150 мл

24 шт.

Очисник карбюратора, 150 мл
Нормалізує та підтримує на заданому рівні вприскування палива. Очищує та змащує паливні жиклери, перешкоджає їх засміченню. Запобігає утворенню відкладень і нагару в карбюраторі,
на клапанах і в камері згоряння. Покращує прийомистість автомобіля. Знижує витрату палива й токсичність вихлопних газів.

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW1502

4607004061332

150 мл

24 шт.

* Ціну уточнюйте у менеджера

Очисник паливної системи, 150 мл
Спеціальний засіб для очищення паливної системи та запобігання її забрудненню. Нормалізує подачу палива, підвищує
економічність двигуна. Видаляє вологу та запобігає корозії
паливної системи.

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW1503

4607004061349

150 мл

24 шт.

Усувач вологи з бензобака, 300 мл
Усуває перебої в роботі двигуна, спричинені конденсацією
вологи в бензобаку й потраплянням її в карбюратор. Знімає
детонацію двигуна, покращує прийомистість автомобіля.
Запобігає корозії паливної системи, перешкоджає її промерзанню та обмерзанню.

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW3011

4607004060113

300 мл

12 шт.

Усувач вологи з дизельного палива, 300 мл
Особлива добавка до дизельного палива видаляє вологу з
паливного бака та всієї паливної системи. Запобігає корозії паливного бака, утворенню відкладень, засміченню
форсунок. Перешкоджає обмерзанню паливної системи
при морозній погоді.

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW3071

4607004060670

300 мл

12 шт.

* Ціну уточнюйте у менеджера
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RW400
УНІВЕРСАЛЬНЕ МАСТИЛО
Засіб має відмінні змащувальні й просочувальні властивості. Сприяє
ефективній та справній роботі рухомих деталей. Витісняє вологу і
запобігає її можливому проникненню в механізми в подальшому.
Ефективно очищає оброблювані поверхні від іржі, клею та інших
забруднень, змащує їх, захищає від корозійних та окислювальних
процесів. Допомагає швидко роз’єднати заіржавілі та прикипілі
з’єднання. Широко використовується для догляду за автомобілями,
а також у побуті.

Артикул

Об’єм

К-сть у коробці

RW0040

400 мл

12 шт.

* Ціну уточнюйте у менеджера

ЗМАЩУЄ РУХОМІ ДЕТАЛІ,
ВИДАЛЯЄ ВОЛОГУ
ПОЛЕГШУЄ РОЗБИРАННЯ
ЗАІРЖАВІЛИХ МЕХАНІЗМІВ
ЗАПОБІГАЄ ПОЯВІ ІРЖІ
УСУВАЄ СКРИП
МЕХАНІЗМІВ
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Біле літієве мастило, 450 мл
Біле мастило на літієвій основі має відмінну термостійкість і
опір до вимивання. Змащує деталі та надає їм водовідштовхувальних властивостей. Інгібітори корозії, що входять да складу
засобу, забезпечують чудову корозійну тривкість і захищають
деталі від корозійних процесів. Застосовується для змащення й захисту металевих деталей, петель дверей, підшипників,
тросів і інших рухливих елементів. Робоча температура —
від -20 до +100 °С.
Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW6133

6950944608159

450 мл

12 шт.

Аерозоль «Швидкий запуск», 400 мл
Спеціальний аерозоль з високим вмістом ефіру дозволяє швидко запустити двигун в холодну пору року. Містить особливі мастильні компоненти для верхньої частини циліндрів, що перешкоджають утворенню мікрозадирок при запуску двигуна в
холодну погоду. Запобігає зносу стартера та свічок запалювання. Зменшує навантаження на акумулятор і двигун під час
пуску. Підходить для будь-яких бензинових і дизельних двигунів.
Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW6087

6950944607473

400 мл

12 шт.

Графітове мастило, 450 мл
Сухе графітове мастило призначене для змащення металевих, пластикових, гумових та інших поверхонь. Ефективно
зменшує тертя й спричинене ним нагрівання деталей. Захищає поверхню від впливу пилу, бруду, нафтопродуктів. Запобігає виникненню корозії. Робоча температура — до +450 °С.

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW6132

6970635462075

450 мл

12 шт.

* Ціну уточнюйте у менеджера

Рідкий ключ, 400 мл
Дозволяє швидко й ефективно роз’єднати заіржавілі або прикипілі з’єднання. Застосовується для змащення та захисту від
корозії різних рухливих механізмів: дверних замків, петель,
кріплень. Витісняє вологу, не випаровується. Утворює на поверхні металу стійку до корозії захисну плівку.

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW6086

6950944607336

400 мл

12 шт.

Очисник карбюратора, 450 мл
Очищує від нагару, вуглецевих відкладень і бруду всі системи й
деталі карбюратора: систему холостого ходу, канали, дросельні заслінки, повітряні й паливні жиклери, впускні клапани, днища
поршнів. Нормалізує вприскування палива, не потребуючи розбирання карбюратора. Дозволяє досягти мінімальної витрати
бензину та знизити токсичність вихлопних газів. Безпечний для
кисневих датчиків і каталітичних нейтралізаторів.

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW6081

6950944607305

450 мл

12 шт.

Очисник гальм, 400 мл
Швидко й легко видаляє технічні рідини, мастила та інші забруднення з гальмівних дисків, колодок і барабанів. Усуває
скрип, підвищує ефективність гальмування. Зменшує знос і
нагрівання елементів гальмівної системи. Дозволяє очистити гальмівні механізми без демонтажу. Запобігає заклинюванню гальмівних циліндрів.

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW6121

6950944607367

400 мл

12 шт.

* Ціну уточнюйте у менеджера
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Силіконове мастило, 400 мл
Зменшує тертя та зношення гумових ущільнювачів капота й
багажника. Очищує елементи з пластика й гуми. Утворює
на поверхні полімерний шар з водовідштовхувальними й
антистатичними властивостями. Запобігає обмерзанню й
замерзанню гумових ущільнювачів, замків дверей, багажника, бензобака. Видаляє вологу, чим захищає клеми акумулятора від окислення та корозії. Усуває скрегіт і шуми
ременів вентилятора, газорозподільного механізму, троса
спідометра.

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW6085

6950944607329

400 мл

12 шт.

Силіконове мастило NanoPro, 200 мл
Захищає та відновлює елементи з пластика й гуми. Забезпечує
якісне змащування гумових деталей, зменшуючи їх тертя й цим
збільшуючи термін експлуатації. Запобігає обмерзанню й замерзанню гумових ущільнювачів, дверних замків і інших рухливих елементів. Оновлює гуму, вініл і шкіру та захищає їх від шкідливого впливу ультрафіолетового проміння.

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW6142

6970635462235

200 мл

24 шт.

* Ціну уточнюйте у менеджера

Силіконова олива, 100 мл
Усуває тертя і знос гумових ущільнювачів дверей, капота і багажника, запобігає їх обмерзанню та замерзанню. Видаляє
вологу, завдяки чому захищає деталі від окислення та корозії.
Утворює на поверхні полімерний шар з водовідштовхувальними й антистатичними властивостями.

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW6131

6950944607398

100 мл

24 шт.

Антикорозійне гальванічне покриття, 450 мл
Захищає металеві елементи від корозійних і окислювальних
процесів. Утворює на поверхні особливо міцну гальванічну
плівку сірого кольору, яка захищає метал, перешкоджаючи поширенню корозії та зберігаючи його цілісність. Швидко сохне. Відзначається відмінною стійкістю до впливу солі
й води. Може використовуватися на сталевих і чавунних поверхнях, а також як грунтовка перед фарбуванням.

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW6120

6950944607497

450 мл

12 шт.

* Ціну уточнюйте у менеджера
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Нейтралізатор запаху, 300 мл
Професійний засіб для нейтралізації летких з’єднань. Видаляє важкі й неприємні запахи (цигарковий дим, різкі запахи
продуктів харчування, санітарних засобів, тварин, біологічні
запахи) в обмеженому просторі — в салоні автомобіля чи в
приміщенні. Створює нейтральну атмосферу. Може використовуватися на промисловому виробництві й у побуті.

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW6123

6950944607374

300 мл

24 шт.

Засіб для догляду
за шкірою
та пластиком, 200 мл
Завдяки унікальній формулі
швидко очищує вироби зі
шкіри, пластику, вінілу, гуми.
Захищає їх від вигорання,
потьмяніння, висихання й
розтріскування. Надає блиску. Має хороші антистатичні властивості та приємний
цитрусовий аромат.

Артикул Штрихкод

Об’єм К-сть у коробці

RW2007 4820253990011 200 мл 24 шт.

Антидощ, 200 мл
Утворює на скляній поверхні прозоре надслизьке
полімерне покриття, що дозволяє не використовувати
склоочисники при їзді в негоду. Покращує видимість під
час дощу та мокрого снігу.
Призначений для зовнішньої
обробки дзеркал, фар і скла
автомобілів, мотоциклів, моторних човнів, катерів.

Артикул Штрихкод

Об’єм К-сть у коробці

RW2008 4607004060083 200 мл 24 шт.

Засіб від запотівання
скла, 200 мл
Запобігає утворенню конденсату на склі та дзеркалах усередині автомобіля.
Очищує і захищає скляні
поверхні від забруднень.

Артикул Штрихкод

Об’єм К-сть у коробці

RW2009 4607004060090 200 мл 24 шт.

* Ціну уточнюйте у менеджера

Очисник салону універсальний «2 в 1»,
450 мл
ПОЄДНАННЯ
КРАЩИХ
ЯКОСТЕЙ В
КОЖНОМУ
ФЛАКОНІ

Легко видаляє навіть застарілий бруд та плями з оббивки сидінь і дверей, з ременів безпеки, вінілових покриттів, приладової панелі, молдингів, гумових і текстильних підлогових килимків. Надає матеріалам антистатичні властивості.

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW6145

6950944602068

450 мл

12 шт.

Очисник-поліроль
шин, 650 мл

Очисник від комах і
гудрону, 450 мл

Очисник-кондиціонер
шкіри, 400 мл

Очищує автомобільні шини
від дорожнього бруду. Відновлює структуру поверхні гуми, роблячи колір яскравішим. Захищає шини
від старіння та руйнування,
спричинених агресивними
речовинами й ультрафіолетовими променями. Повертає шинам початковий зовнішній вигляд.

Швидко й ефективно видаляє з лакофарбового покриття кузова, а також з
коліс, фар, скла плями від
бітуму й гудрону, сліди від
комах, пташиний послід, дорожній пил, тополевий пух,
стару поліроль, мастильні й
масні плями. Безпечний для
будь-якого лакофарбового
покриття.

Глибоко очищує шкіряну оббивку салону автомобіля.
Завдяки натуральним оліям
відновлює м’якість та еластичність шкіри. Захищає від вигорання, потьмяніння, висихання
й розтріскування. Допомагає
приховати подряпини та інші
дефекти шкіряного покриття.

Артикул Штрихкод

Артикул Штрихкод

RW6127

Об’єм К-сть у коробці

6950944607510 650 мл 12 шт.

RW6089

* Ціну уточнюйте у менеджера

Об’єм К-сть у коробці

6950944608128 450 мл 12 шт.

Артикул Штрихкод
RW6124

Об’єм К-сть у коробці

6950944607503 400 мл 12 шт.
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Пінний очисник велюру, 650 мл
Швидко видаляє різноманітні, навіть глибокі, забруднення та плями (від чаю, кави, молока, соків, крові, губної помади, машинного мастила тощо) з велюрових поверхонь. Надає матеріалу
антистатичні властивості. Усуває неприємні запахи й освіжає
повітря в салоні автомобіля.

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW6091

6950944607343

650 мл

12 шт.

Пінний очисник оббивки салону універсальний,
650 мл
Швидко видаляє різноманітні, навіть глибокі, забруднення (більшість свіжих плям від чаю, кави, молока, соків, крові, губної помади, машинного мастила тощо) з текстилю, велюру, килимового
покриття. Надає матеріалам антистатичні властивості. Усуває
неприємні запахи й освіжає повітря в салоні автомобіля. Може
використовуватися для чищення всього інтер’єру автомобіля,
включаючи вінілову та пластикову оббивку, панель приладів,
молдинги.
Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW6083

6950944608111

650 мл

12 шт.

Пінний очисник двигуна, 650 мл
Очищує моторний відсік від забруднень. Потужні емульгатори утворюють активну піну, завдяки чому засіб проникає
в проміжки між деталями, розмочує навіть застарілий бруд і
видаляє його. Запобігає руйнуванню електрoпроводки в моторному відсіку агресивними реагентами, тим самим захищаючи його від займання. Безпечний для пластику та гуми.
Рекомендується застосовувати кілька разів на рік. Може використовуватися для очищення бетонної підлоги від мастила.
Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW6080

6950944607466

650 мл

12 шт.

* Ціну уточнюйте у менеджера

Суха хімчистка салону, 500 мл
Чудово очищує поверхні з велюру, текстилю, ковроліну: оббивку
сидінь, дверей, стелі, підлогові килимки. Швидко видаляє навіть
глибокі забруднення і більшість свіжих плям від кави, молока,
губної помади тощо. Відновлює початковий вигляд матеріалів,
надає їм антистатичні властивості. Усуває неприємні запахи,
наповнюючи салон ароматом стиглих яблук. Може використовуватися для чищення вінілових покриттів, приладової панелі,
молдингів, а також у побуті.
Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW6099

6950944607350

500 мл

12 шт.

Очисник килимового покриття салону, 650 мл
Новий унікальний ковпачок-щітка дозволяє користуватися засобом, не знімаючи кришку з балона! Очисник швидко видаляє різноманітні, навіть глибокі, забруднення та плями з салонних килимків, а також з текстильних і велюрових поверхонь.
Ароматизує повітря. Надає матеріалам антистатичні властивості. Придатний для чищення всього інтер’єру автомобіля,
включаючи вінілову та пластикову оббивку, панель приладів,
молдинги. Може використовуватися в побуті.
Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW6092

6970635462082

650 мл

12 шт.

Рідка гума чорна, 450 мл
Унікальний засіб на основі синтетичної гуми утворює при розпилюванні міцний захисний еластичний шар на металі, гумі, пластику, дереві, склі, скловолокні, камені, бетоні. Ідеально підходить
для тюнінгу авто-, вело-, мото- та водного транспорту (диски, кузов, рама, решітка радіатора, ободи) і побутових предметів (ноутбуки, електроприлади, кухонні меблі, графіті). Легко наноситься
й за потреби легко знімається (відривається). Після видалення не
залишає слідів. Ефективно захищає поверхню від відколів, стирання, впливу вологи й дорожніх реагентів. Залишається еластичним,
не набуваючи ламкості, навіть за екстремальних погодних умов
(від -30 до +130 °С). Засіб тепло- і звукоізоляційний, 100% водонепроникний. Тримається від 6 до 12 місяців при належному догляді.
Артикул

Штрихкод

Об’єм

Колiр

К-сть у коробці

RW6700

6970635462112

450 мл

Чорний

6 шт.

* Ціну уточнюйте у менеджера
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МОТО- ТА ВЕЛОЛIНIЯ

Очисник ланцюга, 500 мл
Швидко й ефективно очищує та знежирює приводні ланцюги
будь-яких транспортних засобів: мотоциклів, мопедів, велосипедів, моторолерів, картів. Чудово знімає бруд, старе мастило, мазут, пісок, пил. Протестований на ланцюгах з O-Ring- та
Х-Rings-ущільнювачами. Сумісний з пристроями для миття
ланцюгів. При регулярному використанні значно подовжує
термін служби ланцюга. Не потребує змивання.

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW8001

6970635462105

500 мл

12 шт.

Мастило для ланцюга, 500 мл
Має відмінну здатність всотуватися, змащувати та зчеплюватися з поверхнями. Вирізняється стійкістю до води, низьких і
високих температур. Знижує розтяг, зменшує тертя та запобігає корозії, чим забезпечує тривалий термін служби ланцюга. Підходить для ланцюгів міських мотоциклів, велосипедів,
мопедів, моторолерів, сільськогосподарської техніки, а також для обпліток, тросів, зірок і дрібних деталей. Безпечне для
O-Ring- та Х-Ring-ущільнювачів.

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW8000

6970635462099

500 мл

12 шт.

* Ціну уточнюйте у менеджера
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ЗИМОВI СУМIШI

Розморожувач скла та замків, 400 мл
Універсальний розморожувач для автомобільного скла, дзеркал,
замків, а також інших деталей, що піддаються обмерзанню. Швидко й ефективно розтоплює сніг і кригу. Запобігає появі подряпин на
склі при подальшому видаленні снігу та криги склоочисниками або
шкребком. Не містить розчинника. Безпечний для лакофарбового покриття кузова, дверних і віконних ущільнювачів.
Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW6084

6950944608289

400 мл

12 шт.

Розморожувач скла та замків, 400 мл
Швидко й ефективно пом’якшує та розтоплює сніг і кригу, перешкоджає
намерзанню льоду на поверхні скла, дзеркал, замків, склоочищувачів.

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW5059

4607004060656

500 мл

12 шт.

Спрей для зчеплення шин з кригою, 400 мл
Засіб відмінно зарекомендував себе в Скандинавії, де протягом 20
років використовувався як перша допомога для початку руху автомобіля за екстремальних погодних умов. Суттєво покращує зчеплення шин у русі слизькою засніженою дорогою та при ожеледиці,
полегшує старт на снігу та кризі. Тривалість дії засобу становить 3-5
хвилин з моменту нанесення на шину. Формула безпечна для шин
і лакофарбового покриття автомобіля, не спричиняє старіння гуми,
не впливає на якість водіння за нормальних дорожніх умов.
Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW6150

4820182710117

400 мл

12 шт.

Розморожувач для замків, 50 мл
Швидко й ефективно розморожує замки дверей і багажника, водночас змащуючи замкові механізми. Запобігає замерзанню й обмерзанню замків автомобіля.

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

RW6097

4607004071512

50 мл

48 шт.

* Ціну уточнюйте у менеджера
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AutoDoctor™
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< АВТОХIМIЯ AUTODOCTOR
Очисник карбюратора AutoDoctor, 400 мл
Швидко та якісно очищує від нагару, вуглецевих відкладень і бруду всі системи й деталі карбюратора: систему холостого ходу,
канали, дросельні заслінки, повітряні й паливні жиклери, впускні
клапани, днища поршнів. Дозволяє так відрегулювати карбюратор, щоб досягти мінімальної витрати бензину. Рекомендовано проводити очищення карбюратора через кожні 3000 км
або за потреби.

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

AD2202

6950944607442

400 мл

12 шт.

Рідкий ключ AutoDoctor, 400 мл
Допомагає швидко та без пошкоджень роз’єднати прикипілі та
заіржавілі нарізні з’єднання. Захищає металеві деталі від корозії
та іржі. Очищує поверхні від старого мастила й масного бруду. Ефективно видаляє вологу з перемикачів, реле, контактів, свічок, розподільника запалювання, замків і петель дверей, замкових серцевин тощо. Усуває заклинювання гальмівних циліндрів і
циліндрів зчеплення. Утворює на поверхні деталей стійку захисну водовідштовхувальну плівку.
Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

AD2210

6950944607460

400 мл

12 шт.

Силіконове мастило AutoDoctor, 400 мл
Усуває тертя гумових ущільновачів, запобігає їх зносу. Очищує
деталі з пластмаси й гуми та утворює на поверхні полімерний
шар з водовідштовхувальною й антистатичною властивістю. Запобігає замерзанню й обмерзанню гумових ущільнювачів,
дверних замків, кріплень. Видаляє вологу з клем акумулятора й
інших електричних контактів і захищає їх від окислення та корозії.
Усуває скрегіт і шуми ременів вентилятора, газорозподільного
механізму, троса спідометра.
Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

AD3110

6950944608104

400 мл

12 шт.

* Ціну уточнюйте у менеджера

Хімчистка салону AutoDoctor, 500 мл
Очищує тканинні, велюрові та килимові покриття в інтер’єрі
автомобіля. Швидко видаляє глибокі забруднення, а також
свіжі плями від чаю, кави, молока, соку, крові тощо. Усуває неприємні запахи, надає свіжості повітрю в салоні.

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

AD9619

6950944607268

500 мл

12 шт.

Рідкий ключ AutoDoctor, 150 мл
Дозволяє швидко роз’єднати прикипілі та заіржавілі з’єднання. Захищає металеві деталі від корозії та іржі. Очищує поверхні від старого мастила і масного бруду. Ефективно видаляє вологу з перемикачів, реле, контактів, свічок, розподільника запалювання,
замків і петель дверей, замкових серцевин тощо. Усуває заклинювання гальмівних циліндрів і циліндрів зчеплення. Утворює на
поверхні деталей стійку захисну водовідштовхувальну плівку.

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

AD9627

6950944607299

150 мл

24 шт.

Силіконове мастило AutoDoctor, 150 мл
Підтримує еластичність, зменшує тертя і знос гумових
ущільнювачів дверей, вікон, капота й багажника. Видаляє
вологу з клем акумулятора й інших електричних елементів
і захищає їх від окислення та корозії. Усуває скрегіт і шуми
ременів вентилятора, газорозподільного механізму, троса
спідометра. Запобігає обмерзанню та замерзанню гумових ущільнювачів і замків дверей, багажника, бензобака.

Артикул

Штрихкод

Об’єм

К-сть у коробці

AD9626

6950944607282

150 мл

24 шт.

* Ціну уточнюйте у менеджера
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Захист спинки сидінь від дитячих ніг
Накидка-екран на спинку переднього сидіння виготовлена
з міцного прозорого вінілу. Захищає оббивку від забруднення взуттям дитини, яка сидить на задньому сидінні. Легко чиститься, знімається та встановлюється. Має великі легкодоступні кишені.

Артикул

Штрихкод

К-сть у коробці

RR0003

685349759057

48 шт.

Сітка в багажник еластична, 90x70 см
Дозволяє швидко та легко закріпити речі, які перевозяться в
багажнику, й запобігає будь-якому їх переміщенню під час
руху автомобіля. Чудово утримує кулясті предмети, зокрема
м’ячі. Виготовлена з міцного еластичного шнура, має посилені гаки.

Артикул

Штрихкод

К-сть у коробці

RR0016

4607004063138

20 шт.

* Ціну уточнюйте у менеджера

Сумка-органайзер у багажник мала
Швидко та легко розкладається і складається, зручна у
використанні. У складеному вигляді компактна, застібається на дві кліпси. Ущільнені бічні стінки дозволяють
перевозити та зберігати в органайзері важкі об’ємні
предмети. Вологостійкий, особливо міцний матеріал
сумки збереже багажник у чистоті.

Артикул

Штрихкод

К-сть у коробці

RR1012

4607004063060

20 шт.

Сумка-органайзер у багажник велика
Містка легка сумка-органайзер зручна для перевезення
та зберігання продуктів і великогабаритних предметів. Велике відділення закривається на блискавку. Зовнішня кишеня з еластичної сітки призначена для дрібних речей. Розташовані з боків ручки дозволяють легко перенести сумку за
потреби. Спеціальні липучки надійно утримують органайзер у багажнику.
Артикул

Штрихкод

К-сть у коробці

RR1066

4607004063046

10 шт.

Сумка-органайзер у багажник зміцнена
Особливо міцний матеріал сумки витримує значне навантаження, стійкий до дії мастила та інших агресивних рідин.
Липучка дозволяє щільно прикріпити органайзер до стінки
багажника. Посилена ручка зручна в експлуатації.

Артикул

Штрихкод

К-сть у коробці

RR1009

4607004063053

10 шт.

* Ціну уточнюйте у менеджера
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Тримач магнітний для гаджетів
Магнітний тримач легко кріпиться до вентиляційної решітки за
допомогою чотирьох силіконових лапок. Магніт здатен утримувати пристрої вагою до 500 г. Для надійної фіксації гаджета
додаються дві металеві пластини. Тримач може повертатися
на 360 0, підходить для будь-яких смартфонів. Роз’єми та екран
пристрою залишаються відкритими.

Артикул

Штрихкод

К-сть у коробці

RR344

4607004067679

150 шт.

Щітка склоочисника безкаркасна

ДО

ОСФЕР
АТМ
НИ

Х

СТІЙКІ

ЛИВІВ
ВП

СТ
Ь

Переваги:
висока якість
аеродинамічний дизайн
відсутність вібрації
безшумність роботи
тривалий термін служби
усесезонність

Артикул

Штрихкод

Розмiр

К-сть у коробці

RW16G

4607004068539

400 мм

50 шт.

RW18G

4607004068553

450 мм

50 шт.

RW19G

4607004068560

480 мм

50 шт.

RW20G

4607004068577

500 мм

50 шт.

RW21G

4607004068584

530 мм

50 шт.

RW24G

4607004068614

600 мм

50 шт.

RW26G

4607004068621

650 мм

50 шт.

* Ціну уточнюйте у менеджера
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