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A METABOND elsődleges hatása a kémiai fémfelület-
nemesítés, melynek következtében a termék 
ideális feltételeket biztosít az olajfi lm számára, 
így a motorban mérséklődik a kopás és lecsökken 
a karbantartási költség. A ma legkorszerűbb 
hamumentes fémfelület-nemesítőhöz hozzáadott 
nano méretű polikerámia és a speciális kenés-
elősegítő összetevők hatására a Metabond ECO a 
motorok futásteljesítményét jelentősen növeli és a 
súrlódási veszteséget 60%-kal csökkenti.

A fémfelület-nemesítés és a nano kerámia a 
tömítetlenségi problémákat is javítja. Így jelentősen 
csökken a károsanyag-kibocsátás, valamint 
nagymértékben csökken az esetleges olajfogyasztás. 
A Metabond ECO a nanotechnológia következtében 
főáramú és mellékáramú szuper fi nom szűrő esetén 
is használható. 

A Metabond ECO akár extrém terhelés esetén is 

ideális feltételeket biztosít a kenőolajak számára. 
Ez megkönnyíti a motor belső működését és az 
alkatrészek mozgását, ami a motor teljesítményének 
jelentős növekedésével, és/vagy üzemanyag-
megtakarítással jár.

Használatával a zajszint azonnal észrevehetően 
mérséklődik. Új berendezésben folyamatosan 
használva garantálja az élettartam 
megháromszorozódását. A Metabond ECO 
használata kiküszöböli a hidegindítási nehézségeket 
és védőhatást biztosít rövid idejű részleges olajhiány, 
vagy az olajnyomás teljes elvesztése esetén is.

A Metabonddal kezelt berendezések kenőanyagai 
az ideálisabb működési körülmények hatására, 
kenőképességüket hosszabb ideig megtartják, 
ezáltal az olajcsere intervalluma megnő, így 
mérséklődik a környezeti terhelés is.

Keverhető minden szintetikus és ásványi bázisú 
személygépjármű motorolajjal.

Felhasználási területe:
Kizárólag személygépjárművek és kishaszon-
gépjárművek új, újszerű és idős benzin-, dízel- 
és gázüzemű motorjaiban használható, mivel 
személygépjármű motorolaj specifi kus összetevőket 
tartalmaz.

Használata:
Egyszerűen a fl akon tartalmát meleg radiátoron, 
vagy meleg vízbe állítva felmelegítjük önthető 
állagúra, jól felrázzuk és 1 fl akon (250 ml) 
mennyiséget 1 motorba (4-8 liter olajtöltet) a 
friss üzem-meleg motorolajhoz öntjük, majd a 
motort néhány percig járatjuk. A kezelést minden 
olajcserénél megismételjük. Használata feltételezi az 
előírt minőségű olaj alkalmazását!

A METABOND ECO újgenerációs fejlesztés. Személy- és kishaszon-gépjárművek motorjainak 

legkorszerűbb hamumentes, nanotechnológiás fémfelület-nemesítője. Kiemelkedő súrlódáscsökkentő 

és kenésjavító hatással. Ajánlott új, újszerű és használt benzin-, dízel- és gázüzemű járművek akár 

katalizátorral és részecskeszűrővel szerelt motorjaiba az előírt minőségű kenőolajhoz keverve.
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A METABOND elsődleges hatása a kémiai fémfelület-
nemesítés, melynek következtében a termék ideális 
feltételeket biztosít az olajfi lm számára, így a motorban 
mérséklődik a kopás és lecsökken a karbantartási 
költség. A ma legkorszerűbb hamumentes fémfelület-
nemesítőhöz hozzáadott nano méretű polikerámia 
és a speciális kenés-elősegítő összetevők hatására 
a Metabond TRUCK a motorok futásteljesítményét 
jelentősen növeli és a súrlódási veszteséget 60%-kal 
csökkenti.
A fémfelület-nemesítés és a nano kerámia a 
tömítetlenségi problémákat is javítja. Így jelentősen 
csökken a károsanyag-kibocsátás, valamint 
nagymértékben csökken az esetleges olajfogyasztás. 
A Metabond TRUCK a nanotechnológia következtében 
főáramú és mellékáramú szuper fi nom  és centrifugál 
szűrő esetén is használható.
A Metabond TRUCK akár extrém terhelés esetén is 
ideális feltételeket biztosít a kenőolajak számára. Ez 
megkönnyíti a motor belső működését és az alkatrészek 
mozgását, ami a motor teljesítményének jelentős 
növekedésével, és/vagy üzemanyag-megtakarítással jár.
Használatával a zajszint azonnal észrevehetően 
mérséklődik. Új berendezésben folyamatosan használva 
garantálja az élettartam megháromszorozódását. A 
Metabond TRUCK használata kiküszöböli a hidegindítási 
nehézségeket és védőhatást biztosít rövid idejű részleges 
olajhiány, vagy az olajnyomás teljes elvesztése esetén is.
Keverhető minden szintetikus és ásványi bázisú 
haszongépjármű motorolajhoz.

A Metabonddal kezelt berendezések kenőanyagai 
az ideálisabb működési körülmények hatására, 
kenőképességüket hosszabb ideig megtartják, ezáltal 
az olajcsere intervalluma megnő, így mérséklődik a 
környezeti terhelés is.

Felhasználási területe:
Kizárólag haszongépjárművek, buszok, mezőgazdasági 
gépek, bányagépek és földmunkagépek új, újszerű és 

A Metabond TRUCK újgenerációs fejlesztés. Haszongépjárművek motorjainak legkorszerűbb 

hamumentes, nanotechnológiás fémfelület-nemesítője. Kiemelkedő súrlódáscsökkentő rendkívüli 

kenésjavító hatással. Ajánlott új, újszerű és kopott haszongépjárművek akár részecskeszűrővel szerelt 

motorjaiba az előírt minőségű kenőolajhoz keverve.

kopott benzin- és dízelüzemű motorjaiban használható, mivel tehergépjármű motorolaj specifi kus 
összetevőket tartalmaz.
Használata:
Egyszerűen a fl akon tartalmát meleg radiátoron, vagy meleg vízbe állítva felmelegítjük önthető 
állagúra, jól felrázzuk és 1 fl akon (1 liter) mennyiséget 1 motorba (25-35 liter olajtöltet) a friss üzem-
meleg motorolajhoz öntjük, majd a motort néhány percig járatjuk. Kisebb vagy nagyobb olajtöltet 
estén 5% a keverési arány. A kezelést minden olajcserénél megismételjük. Használata feltételezi az 
előírt minőségű olaj alkalmazását!
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A METABOND elsődleges hatása a kémiai fémfelület-
nemesítés, melynek következtében a termék 
ideális feltételeket biztosít az olajfi lm számára, 
így a motorban mérséklődik  a kopás és lecsökken 
a karbantartási költség. A ma legkorszerűbb 
hamumentes fémfelület-nemesítőhöz hozzáadott 
speciális kenés-elősegítő összetevők hatására 
a Metabond 4T a motorok futásteljesítményét 
jelentősen növeli és a súrlódási veszteséget 60%-kal 
csökkenti.

A fémfelület-nemesítés a tömítetlenségi 
problémákat is javítja. Így jelentősen csökken a 
károsanyag-kibocsátás, valamint nagymértékben 
csökken az esetleges olajfogyasztás. 

A Metabond 4T akár extrém terhelés esetén is 

ideális feltételeket biztosít a kenőolajak számára. 
Ez megkönnyíti a motor belső működését és az 
alkatrészek mozgását, ami a motor teljesítményének 
jelentős növekedésével, és/vagy üzemanyag-
megtakarítással jár.

Használatával a zajszint azonnal észrevehetően 
mérséklődik. Új berendezésben folyamatosan 
használva garantálja az élettartam 
megháromszorozódását. A Metabond 4T használata 
kiküszöböli a hidegindítási nehézségeket és 
védőhatást biztosít rövid idejű részleges olajhiány, 
vagy az olajnyomás teljes elvesztése esetén is.
Keverhető minden szintetikus és ásványi bázisú  
négyütemű motorkerékpár-olajjal.

A Metabonddal kezelt berendezések kenőanyagai 

az ideálisabb működési körülmények hatására, 
kenőképességüket hosszabb ideig megtartják, 
ezáltal az olajcsere intervalluma megnő, így 
mérséklődik a környezeti terhelés is.

Felhasználási területe:
Kizárólag motorkerékpárok és kerti kisgépek 
új, újszerű és kopott négyütemű benzinüzemű 
motorjaiban használható, mivel 4T motorolaj 
specifi kus összetevőket tartalmaz.

Használata:
A fl akon tartalmát felrázzuk és 5%-ban a friss 
motorolajhoz öntjük, majd a motort néhány percig 
járatjuk. A kezelést minden olajcserénél 5%-os 
arányban megismételjük. Használata feltételezi az 
előírt minőségű olaj alkalmazását!

A Metabond 4T újgenerációs fejlesztés, a motorkerékpárok négyütemű motorjainak legkorszerűbb 

fémfelület-nemesítője, kiemelkedő súrlódáscsökkentő és rendkívüli kenésjavító hatással. Ajánlott 

új, újszerű és kopott négyütemű akár olajfürdős tengelykapcsolóval szerelt motorkerékpárok és kerti 

kisgépek nagy hőterhelésű, benzinüzemű motorjaiba az előírt minőségű kenőolajhoz keverve.
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A METABOND elsődleges hatása a kémiai fémfelület-nemesítés, melynek 
következtében a termék ideális feltételeket biztosít az olajfi lm számára, 
így a berendezésekben mérséklődik a kopás és lecsökken a karbantartási 
költség. A ma legkorszerűbb hamumentes fémfelület-nemesítőhöz 
hozzáadott általános kenésjavító összetevők hatására a Metabond 
UNIVERSAL a berendezések futásteljesítményét jelentősen növeli és a 
súrlódási veszteséget 60%-kal csökkenti.

A Metabond Universal nyomás alatt a fémekkel kémiai reakcióba lépve 
azok saját anyagát nemesíti fel. Az így kialakult rendkívül kemény 
és nagyon sima felület ellenáll a súrlódásból adódó sérüléseknek, 
károsodásoknak, akár extrém terhelés esetén is ideális feltételeket 
biztosít a kenőolajok számára. A nagymértékben lecsökkenő súrlódás 
által az üzemi hőmérséklet, valamint a zajszint is azonnal észrevehetően 
mérséklődik.
A fémfelület-nemesítés következtében kiküszöböli a hidegindítási 
nehézségeket és bizonyos ideig védőhatást biztosít részleges olajhiány, 
vagy az olajnyomás teljes elvesztése esetén is. Keverhető minden 
szintetikus és ásványi bázisú kenőolajjal. A Metabonddal kezelt olaj a 
kenőképességét később veszíti el, ezáltal az olajcsere intervalluma megnő, 
így mérséklődik a környezeti terhelés is.
Mivel univerzális  termék, speciális kenés-elősegítőt és kerámiát sem 
tartalmaz, így hatása kenőanyagokban nem érheti el a felhasználás-
specifi kus termékeink minőségét. 

Felhasználási területe:
Felhasználása teljesen univerzális, belsőégésű motorok (benzin, 
dízel, gáz), kézi kapcsolású váltók, hajtóművek, diff erenciálművek, 
ipari berendezések, kisgépek, ipar olajkenésű helyeire alkalmazható, 
a kenőolajba keverve. Kenőzsírokkal is keverhető. Felhasználható 
mindenhol, ahol a súrlódáscsökkenés kívánt eredmény.
Különleges eredmények érdekében belsőégésű motorok benzin- és dízel- 
üzemanyagába is keverhető, de ilyen irányú felhasználás kísérleti tesztek 
elvégzése után javasolt.

Használata:
Egyszerűen a fl akon tartalmát meleg radiátoron, vagy meleg vízbe állítva 
felmelegítjük önthető állagúra, jól felrázzuk és 5-10%-os arányban a friss 
üzem-meleg kenőolajhoz adagoljuk, majd a berendezést néhány percig 
járatjuk. A kezelést minden olajcserénél megismételjük. Használata 
feltételezi az előírt minőségű olaj alkalmazását!

Üzemanyagba  történő bekeverés esetén a keverési arány 2-6 ml/10 liter 

üzemanyag. A kétütemű motorolajjal önmagában nem keveredik, ezért mindig 

a benzinbe, vagy már a kész keverékhez töltsük!

A Metabond Universal újgenerációs fejlesztés, olajkenésű gépek, motorok, berendezések széles 

skálájának korszerű fémfelület-nemesítője, kiemelkedő súrlódáscsökkentő és általános kenésjavító 

hatással. Részecskeszűrővel és katalizátorral szerelt motorokhoz is ajánlott. Alkalmazható minden új, 

újszerű és kopott olajkenésű berendezésben a kenőolajhoz, továbbá az üzemanyaghoz keverve is.
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A METABOND elsődleges hatása a kémiai fémfelület-
nemesítés, melynek következtében a termék 
ideális feltételeket biztosít az olajfi lm számára, 
így a motorban mérséklődik a kopás és lecsökken 
a karbantartási költség. A ma legkorszerűbb 
hamumentes fémfelület-nemesítőhöz hozzáadott 
nano méretű polikerámia és a speciális kenés-
elősegítő összetevők hatására a Metabond Old 
Spezial a motorok futásteljesítményét jelentősen 
növeli és a súrlódási veszteséget 60%-kal csökkenti. 
A hozzáadott viszkozitás-módosító következtében 
kiemelkedően mérséklődik az olajfogyasztás 
és megnő a kompresszió, továbbá az emissziós 
gázokban drasztikusan csökken a mérges gázok 
aránya.
A Metabond Old Spezial a nanotechnológia 
következtében főáramú és mellékáramú szuper 

fi nom  és centrifugál szűrő esetén is használható.
A Metabond Old Spezial akár extrém terhelés 
esetén is ideális feltételeket biztosít a kenőolajak 
számára. Ez megkönnyíti a motor belső működését 
és az alkatrészek mozgását, ami a motor 
teljesítményének jelentős növekedésével, és/vagy 
üzemanyag-megtakarítással jár.
Használatával a zajszint azonnal észrevehetően 
mérséklődik. Kopott berendezésben folyamatosan 
használva garantálja a hátralévő élettartam 
megkétszereződését. A Metabond Old 
Spezial használata kiküszöböli a hidegindítási 
nehézségeket és védőhatást biztosít rövid idejű 
részleges olajhiány, vagy az olajnyomás teljes 
elvesztése esetén is. 
Keverhető minden szintetikus és ásványi bázisú 
motorolajjal.

Felhasználási területe:
Személygépjárművek, haszongépjárművek, 
mezőgazdasági berendezések, földmunkagépek és 
hajómotorok megkopott négyütemű benzin-, dízel- 
és gázüzemű belsőégésű motorjaiban használható.

Használata:
Egyszerűen a fl akon tartalmát meleg radiátoron, 
vagy meleg vízbe állítva felmelegítjük önthető 
állagúra, jól felrázzuk és 5%-os arányban friss üzem-
meleg motorolajhoz öntjük, majd a motort néhány 
percig járatjuk. A kezelést minden olajcserénél 
megismételjük. Használata feltételezi az előírt 
minőségű és viszkozitású motorolaj alkalmazását!

A Metabond Old Spezial újgenerációs fejlesztés, a jelentős olajfogyasztású (közel 1 liter/1000 km) 

belsőégésű motorok legkorszerűbb nanotechnológiás, magas-viszkózus fémfelület-nemesítője, 

kiemelkedő tömítő, rendkívüli kenésjavító és súrlódáscsökkentő hatással. Ajánlott kopott benzin-, 

dízel- és gázüzemű személy- és haszongépjárművek akár katalizátorral és részecskeszűrővel szerelt 

motorjaiba az előírt minőségű kenőolajhoz keverve.
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A METABOND elsődleges hatása a kémiai fémfelület-nemesítés, melynek 
következtében a termék ideális feltételeket biztosít az olajfi lm számára, így a 
berendezésben mérséklődik a kopás és lecsökken a karbantartási költség. A 
ma legkorszerűbb hamumentes fémfelület-nemesítőhöz hozzáadott speciális 
kenés-elősegítő összetevők hatására a Metabond GT Plus a hajtóművek 
futásteljesítményét jelentősen növeli és a súrlódási veszteséget 60%-kal 
csökkenti.
A Metabond GT Plus használatával számottevően csökken az üzemi hőmérséklet, 
a rezgés valamint a zajszint is, továbbá a magas antioxidáns tartalma pedig 
gátolja az olaj elöregedését. A Metabond GT Plus az általa kezelt gépeknek 
- bizonyos ideig - részleges vagy akár teljes olajhiány esetén is védelmet 
biztosít. Új berendezésben folyamatosan használva garantálja az élettartam 
megháromszorozódását.
Keverhető minden szintetikus és ásványi bázisú hajtóműolajjal.

Felhasználási területe:
Az autózásban a sebességszekrényeknél és a diff erenciálműveknél, iparban a 
hajtóműveknél, közlőműveknél. Új, újszerű és kopott berendezéseknél egyaránt 
alkalmazható.

Használata:
A fl akon tartalmát felrázzuk és 4-6%-os arányban a friss ásványi vagy szintetikus 
hajtóműolajhoz adagoljuk, majd a berendezést néhány percig járatjuk. A 
kezelést minden olajcserénél megismételjük. Használata feltételezi az előírt 
minőségű olaj alkalmazását!

Figyelmeztetés:
Belsőégésű motorokba ne öntsük! Automata váltóhoz nem alkalmazható! 

Speer diff erenciálműhöz nem alkalmazható!

A Metabond Gt Plus kézi váltók, diff erenciálművek ill. az ipar területén hajtóművek számára speciálisan 

kifejlesztett fémfelület-nemesítő kiváló súrlódáscsökkentő, kopásgátló,  rendkívüli kenésjavító hatással. 

Az előírt minőségű kenőolajhoz keverve alkalmas új, újszerű és kopott berendezések kezelésére is. 

Rövid idő elteltével látványos eredményeket produkál.
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A METABOND elsődleges hatása a kémiai fémfelület-nemesítés, melynek 
következtében a termék ideális feltételeket biztosít az olajfi lm számára, így 
a berendezésben mérséklődik a kopás és lecsökken a karbantartási költség. 
A ma legkorszerűbb fémfelület-nemesítőhöz hozzáadott speciális kenés-
elősegítő összetevők hatására a Metabond H Plus a hidraulikus berendezések 
élettartamát jelentősen növeli és a súrlódási veszteséget 60%-kal csökkenti. 
Az ismert fémfelület-nemesítő tulajdonságokon kívül a Metabond H Plus olyan 
rendkívüli kenés-elősegítő összetevőkkel is rendelkezik, amelyeket speciálisan 
hidraulikus rendszerekhez fejlesztettek ki. Továbbá a kopott, szimmeringes 
hidraulika rendszereknél csökken az olajfogyasztás, a szimmeringek újra 
rugalmasabbá, jobban illeszkedővé válnak. 
Az olaj-hidraulikus rendszerekben a Metabond H Plus alkalmazásával 
magasabb rendszerbeli nyomásokat enged meg „rázkódás” nélkül és a 
zajszint is jelentősen csökken. A könnyebb működés és a súrlódás csökkenése 
leggyakrabban az üzemi költség-megtakarításokban és megnövekedett 
termelésben jelentkezik a kisebb energiaigények, kevesebb karbantartási és 
leállási idő mellett.

Felhasználási területe:
A Metabond H Plus olyan mozgó hidraulikus berendezésekhez és folyamatosan 
működő gépekhez előnyös, ahol magas a sebesség, a terhelés és a hőmérséklet. 
Használata javasolt még olyan gépi szerszámoknál, hidraulikus rendszereknél, 
befecskendező gépeknél, döngölőknél, ahol forgólapátos vagy dugattyús 
szivattyút használnak. Rendkívül hatékony a robottechnika területén.

Használata:
A fl akon tartalmát 3-6%-os arányban a hidraulikaolajhoz keverjük.
Használata feltételezi az előírt minőségű olaj alkalmazását! Használat előtt 
felrázandó!

Figyelmeztetés:
Speciális, különleges szintetikus bázisú hidraulikaolajok estén végezzünk 
keverési próbát!

A Metabond H Plus hidraulikus berendezésekhez speciálisan kifejlesztett kopásgátló fémfelület-

nemesítő, kiváló súrlódáscsökkentő és rendkívüli kenésjavító hatással. Az előírt minőségű hidraulika-

olajhoz keverve alkalmas új, újszerű és kopott hidraulika-berendezések kezelésére. Rövid idő elteltével 

látványos eredményeket produkál.

7.
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A Metabond BIKE rendkívüli fémfelület-nemesítő hatása 
következtében kimagaslóan csökkenti a súrlódást, és ezáltal 
igen könnyű futást biztosít. Kerámia tartalma kiemelkedő 
vészfutási tulajdonságot kölcsönöz, miközben tisztán tartja 
a felületet. A nano méretű kerámiával telített kenőanyagba 
nem ragad bele a környezeti szennyeződés még statikus 
feltöltődés estén  sem. Rendkívüli kenőfi lm tapadást biztosít 
üzemszerű körülmények között.
A súrlódáscsökkenés következtében jelentős zajcsökkenést 
és élettartam-növekedést eredményez.

Felhasználási területe:
Kiválóan alkalmas önálló kenőanyagként vagy zsírral és 
olajjal keverve a kerékpározás, gördeszkázás, autózás, 
csapágyak,  ipar, és a háztartás számos területén, ahol nem 
fordulnak elő igen magas fordulatok. Motorkerékpár tartós 
lánckenésére nem alkalmas.

Használata:
Használat előtt a fl akonban található golyó segítségével jól 
felrázzuk, míg a nano méretű kerámia egyenletesen eloszlik, 
majd néhány cseppet teszünk a kezelendő felületre. Téli 
nagy hidegben szükség esetén felmelegítjük, hogy könnyen 
cseppenthetővé váljék.

Műanyag alkatrészek estén állósági próbát teszünk!

Olajzással és zsírzással egyidejűleg is alkalmazható!

A Metabond BIKE páratlan tulajdonságokkal rendelkező csapágy- és lánckenőolaj, kerékpárok, az ipar 

és a háztartás számára.
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A Metabond Drill felületnemesítő hatását részben hő és nyomás nélkül is 
kifejti, de súrlódás és nyomás hatására hatásfoka jelentősen nő. A Metabond 
kémiailag egyesül a fém molekuláival és egy nagyon sima és rendkívül kemény 
kopásálló felületet alakít ki, amely ellenáll a súrlódásból adódó sérüléseknek, 
akár szélsőséges, extrém terhelés esetén is. Eltávolítja a kezelt felületről
 a nedvességet, a szennyeződéseket és az oxidációs réteget, az újonnan létrejött 
anyagfelszín pedig védelmet nyer a rozsda és a korrózió ellen. Nem gyúlékony, 
ezzel a lehetséges veszélyes területeken lényeges biztonságot kínál.
Kén és foszfor bizonyos kombinációját tartalmazza, melynek következtében 
rendkívüli keménységet biztosít különböző anyagmegmunkáló szerszámoknál 
(esztergák, fúrók, kések, stb.), ezáltal precízebb és simább lesz a megmunkált 
felület, és nagymértékben nő a megmunkáló szerszám élettartama.

Felhasználási területe:
Kiválóan alkalmas önállóan, vagy emulzióba keverve sárga fémek, alumínium 
ötvözetek, minden típusú szénacél, rozsdamentes acél és titán ötvözetek 
megmunkálásainál. Rendkívüli tulajdonságokkal rendelkezik fúrás, üregelés, 
hónolás, mélyhúzás, hidegen sajtolás, csőhúzás, profi lozás, formaleválasztás 

területen. 
Nagyon széles a felhasználhatósága, szerszámok, zárak, szelepek, lőfegyverek, 
emelőszerkezetek, pneumatikus szerszámok, horgászeszközök, légkalapácsok, 
kerékpárok, csigasorok, láncok, csuklók, továbbá láncfűrészek, szegecselő- 
és rögzítő berendezések, menetvágók, hidegsajtolók, alakító szerszámok, 
porlasztó rudazatok, motorkerékpárok, csiga- és menetfúrók, fémhúzó- és 
nyomóberendezések, fűrészelés, marás, fúrás, menetmetszés, menetfúrás... stb.

Használata:
A Metabond Drillt emulzió esetén az olajtartalomhoz keverjük 5-50 
%-ban. Készítsen üzemi kísérleteket oldhatóságra, összeférhetőségre, 
kompatibilitásra, szükséges koncentrációra és közben fi gyelve a megfelelő 
viszkozitás beállításra is.

Önálló alkalmazás esetén a pumpás szórófejet (szükség szerint a hosszabbító 
csővel kiegészítve) használva vigyük fel a Metabond Drillt a kezelni kívánt 
felületre, a kívánt és szükséges mennyiségben.
Olajzással és zsírzással egyidejűleg is alkalmazható!

A Metabond DRILL rendkívül univerzális felhasználású hamu- és klórmentes, fémmegmunkáló, 

fémfelület-nemesítő, kopásgátló és vágófolyadék.
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A zsírban lévő Metabond fémfelület-nemesítő kémiailag kötődik a fémekhez, 
létrehozva egy rendkívül sima és kopásálló felületet. A felületek között 
jelentkező nagymértékben lecsökkent súrlódásnak köszönhetően az üzemi 
hőmérséklet, a zajszint és az energiafelhasználás is jelentősen mérséklődik. 
Használata során a gépek dinamikusabban működnek, nő a teljesítményük és 
a hatásfokuk. Véd a rozsdásodás, a korrózió, az oxidáció és a kimosódás ellen 
és kiváló stabilitást kínál (visszafordíthatóság mellett) -40 °C és +205 °C közötti 
hőmérsékleti tartományokban. Rövid ideig ideális kenést biztosít 300°C (!) 
hőmérsékletig. A legtöbb zsírral keveredik, bármely bázisú zsír utózsírzására 
alkalmas.
Nagyon erősek a tapadási tulajdonságai, ugyanakkor jól szivattyúzható 
és továbbítható. Nagy nyomásfelvevő képessége által módfelett stabil az 

öregedéssel és a nyírással szemben.

Felhasználási területe:
Alkalmazható  a járművek és jármű-meghajtások összes fajtájánál, 
mezőgazdasági és építőipari gépeknél, bányászatban, hajófelszereléseknél, 
meghajtások kenésénél, csapágyakban, tömszelencékben, 
kenőberendezésekben és a legtöbb egyéb zsíralkalmazási területen.

Használata:
Használata nem igényel szakértelmet, egyszerűen ugyanúgy alkalmazzuk, mint 
bármely más zsírt, azokkal keverhető. A berendezések gyártói előírásait be kell 
tartani!

A Metabond Hi-Tech 1,5 EP kiváló minőségű, sokoldalú, túlalkalikus, magas-hőmérsékletű, kalciumbázisú 

fémfelület-nemesítő, kopásgátló kenőzsír. A legújabb zsírtechnológiával kifejlesztett termék az 1,5 

penetrációval és a maximálisan nyomásbiztos alkotórészekkel a hagyományos zsírokon jelentősen 

túlmutató tulajdonságokat kínál.

Jellemzők:
Szappan/sűrítő: kálcium
Szín: kék

Szag: jellegzetes, 
kellemes

Halmazállapot: pasztózus
Sűrűség (15°C): 1g / cm3

Lobbanáspont: 235°C
Oldódás vízben (20°C): oldhatatlan
Gőznyomás:  < 5mm Hg
Gyúrási penetráció 
(250°C): 283-315

A fenti értékek jellemző
középértékek.
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A Metabond kémiai felület-nemesítő hatásának köszönhetően a csúszó fémfelületek precíz illesztését 
érjük el, így az élettartamuk is jelentősen növekszik. A Megalene Plus összetétele révén tisztítja az egész 
üzemanyag-rendszert és a szelepeket. 
Használata környezetbarát  motorüzemet tesz lehetővé. A tökéletesebb égés jótékony hatással van a 
károsanyag-kibocsátásra és a szükséges energiát kevesebb üzemanyagból nyeri ki a motor. Javítja a 
hidegindítási tulajdonságokat és télen megakadályozza az üzemanyag-vezetékek befagyását emulgáló 
képessége miatt. 

Használata:
Tankoláskor minden 10 liter benzinhez 5 ml-t kell a tankba önteni közvetlenül a tankolás előtt. Használjon 
adagoló fl akont. Kétütemű motoroknál kizárólag a benzinbe, vagy a kész keverékbe keverjük! Teljes szelep-
tisztító hatása kb. négy tele tank elhasználása után jelentkezik. E10 üzemanyaghoz adagolható. Tiszta 
bioetanol üzemanyag esetén nem alkalmazható! Ásványi és etanol üzemanyag keveréke esetén csak akkor 
használható, ha az etanol aránya nem magasabb 10%-nál!

Használatával járó előnyök

Tisztítja, oldja a ragadó szelepeket, befecskendező szelepeket
5-15% üzemanyag-megtakarítás

Kenést biztosít (száraz üzemanyagok)
Teljesítménynövelés
Oktánszámnövelés

Felületnemesítés az üzemanyaggal érintkező fémfelületeken
Gazdaságos, csökkenti a karbantartási igényt, csökkenti a kopást

Optimális elgázosodási funkciót kapunk, csökkenti a kipufogó emissziókat
Javítja a hidegindítást

Megtisztítja az összes üzemanyag-vezetéket
Megakadályozza a szénlerakódást, kokszosodást

Égésjavítás
Megállítja a rozsdát és a korróziót

Növeli az üzemanyag-ellátó rendszer élettartamát

A Megalene Plus benzinüzemű motorok újgenerációs hamumentes 

üzemanyag-adaléka, melyet az üzemanyag-ellátó rendszer hatékony 

üzemelése céljából fejlesztettek.

Megalene
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A Metabond kémiai felület-nemesítő hatásának köszönhetően a csúszó fémfelületek precíz illesztését 
érjük el, így az élettartamuk is jelentősen növekszik. A Megasel Plus összetétele révén tisztítja az egész 
üzemanyag-rendszert és a szelepeket. Katalizátorral és részecskeszűrővel szerelt gépjárművekhez is 
ajánlott. 
Használata környezetbarát  motorüzemet tesz lehetővé. A tökéletesebb égés jótékony hatással van a 
károsanyag-kibocsátásra és a szükséges energiát kevesebb üzemanyagból nyeri ki a motor. Javítja a 
hidegindítási tulajdonságokat és télen megakadályozza az üzemanyag-vezetékek befagyását emulgáló 
képessége miatt. Alkalmazható dízelturbinák, olajégők, gőzfejlesztők esetén is. 

Használata:
Tankoláskor minden 10 liter dízelhez 5 ml-t kell a tankba önteni közvetlenül a tankolás előtt. Használjon 
adagoló fl akont. Tiszta biodízel üzemanyag esetén nem alkalmazható! Ásványi és biodízel üzemanyag 
keveréke esetén csak akkor használható, ha a bio aránya nem magasabb 10%-nál! Dermedéspont 
csökkentést petróleum hozzáadásával érhetünk el.

Használatával járó előnyök

Tisztítja, oldja a ragadó szelepeket, befecskendező szelepeket
5-15% üzemanyag-megtakarítás

Kenést biztosít (száraz üzemanyagok)
Teljesítménynövelés
Cetánszámnövelés

Felületnemesítés az üzemanyaggal érintkező fémfelületeken
Gazdaságos, csökkenti a karbantartási igényt, csökkenti a kopást

Optimális elgázosodási funkciót kapunk, csökkenti a kipufogó emissziókat
Javítja a hidegindítást

Megtisztítja az összes üzemanyag-vezetéket
Megakadályozza a szénlerakódást, kokszosodást

Égésjavítás
Megállítja a rozsdát és a korróziót

Növeli az üzemanyag-ellátó rendszer élettartamát

A Megasel Plus dízelüzemű motorok újgenerációs hamumentes 

üzemanyag-adaléka, melyet az üzemanyag-ellátó rendszer hatékony 

üzemelése céljából fejlesztettek.

Megasel
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Speciális oldószer-összetevőinek köszönhetően eltávolítja a gyantás 
lerakódásokat és a szennyeződéseket a kenőrendszerből, ezáltal 
nő a motorteljesítmény, a kenés, a kompresszió és a katalizátor 
élettartama. Használatával csökken az olaj- és üzemanyag-
fogyasztás. Nem marad vissza káros motorsav, ami a friss olajat 
károsíthatná!  A szilárd lerakódásokat (karbonokat) oldja és folyékony 
halmazállapotban tartja mindaddig, amíg a fáradt olajjal távozik 
a motortérből. Így nem okozhat dugulást a kis keresztmetszetű 
olajfuratokban, szemben más olcsó motortisztítókkal. 

A piacon kapható legtöbb petróleum-tartalmú motortisztító nem 
hasonlítható a Metabond CL korszerű, egyedülállóan hatékony és 
károsodásmentes csúcsminőségű termékkel. Kopottabb motoroknál 
használatával növekszik, sőt kiegyenlítődik a hengerenkénti 
kompresszió. 

A tisztítási idő alatt a használt kenőanyag azonnal elveszti a 
kenőképességét és meghígul.  A tisztítás során egy különleges 
polimer fémfelület-nemesítő adalék védi meg a motort a 
károsodástól, kopásoktól. Megfelelő felhasználás mellett a gépekben 

garantáltan semmilyen előnytelen elváltozás nem történhet.

Felhasználási területe:
Elsősorban újszerű, kevéssé vagy jobban kopott benzin-, dízel-, 
gáz-, Wankel-, belsőégésű  motorokhoz ajánlott. Alkalmas váltók és 
diff erenciálművek belső tisztításához , ásványi és teljes szintetikus 
olaj estén is. 

Használata:
A Metabond CL motor-beltértisztító fl akon tartalmát (250 ml) a 
lecserélendő üzem-meleg olajhoz töltjük, majd 15 percig alacsony 
fordulatszámon járatjuk a motort, időközönként kisebb gázfröccsöt 
adhatunk. A fl akon tartalma személygépjármű esetén 3-6 liter 
olajfeltöltésű motorok tisztításához elegendő. Haszongépjárművek 
esetén 6-12 liter olajmennyiségenként kell a fl akon tartalmát a 
lecserélendő olajhoz tölteni. Ezt követően előírás szerint alaposan 
leengedjük az olajat és olajszűrőt, majd friss olajjal feltöltjük. 
Maximális tisztaság és biztonság érdekében a friss előírás szerinti 
kenőolajjal történő feltöltés előtt motoröblítést végzünk mosóolajjal 
és csak azután cseréljük az olajszűrőt.

Ezt az egyedülálló terméket alkalmazhatja a szélvédőn és az 
oldalablakokon is. Már egyszeri használat után védelmet nyújt, 
felületkiegyenlítő, vízlepergető hatásának köszönhetően esőben 
és ónos esőben is javítja a látási viszonyokat, különösen éjszaka. 
Használatával a hó és a jég is könnyen eltávolíthatóvá válik. Más 
hasonló termékektől eltérően, melyek pár órán belül lemoshatóvá 
válnak, a SafeGuard hatása 12 hónapig vagy 20.000 megtett 
kilométerig tart.

Figyelmeztetés:
A SafeGuard-ot aktiválása után 15 perc alatt használja fel! Kerülje a 
festett felületeket! Távolítsa el a cseppeket nedves törlőkendővel! 
Nem alkalmazható nedves ablakfelületen. Alkalmazási hőmérséklet: 
+4°C-tól +50°C-ig. A termék csak az ablakok külső felületén 
használható!

Használati útmutató:

1. lépés: felülettisztítás

Tisztítsa meg a szélvédőt a szennyeződésektől, majd a felület 
zsírtalanítása érdekében törölje át a dobozban található kendővel. 
Várja meg míg a szélvédő megszárad. Ha a felület nem teljesen 
száraz, a SafeGuard nem tapad a felületre.

2. lépés: kezelés

A kezelést végezze árnyékban! Helyezze a szárnyas ampullát a 
szélvédőre, majd nyomja meg a két szárnyát addig, amíg az ampulla 
megtörik és a párnán a folyadék megjelenik. Törölje végig a puha 
párnával a szélvédő felületét. Ahogy a SafeGuard reakcióba lép az 
üveggel, cseppek jelennek meg. Körülbelül 20 perc eltelte után a 
szélvédőt törölje szárazra papírtörlővel. Törölje le a gumitömítésekről 
és az ablaktörlőről az esetleg rákerült folyadékot.

Használható minden esetben amikor DOT 4 szintű folyadék az előírás. Tökéletesen keverhető minden azonos specifi kációjú szintetikus 
fékfolyadékkal. Nem keverhető ásványi folyadékokkal (LHM) és szilikon bázisú termékekkel.

Specifi kációk:

SAE J 1704;
FMVSS 116 DOT 4;

ISO 4925 class 4

Metabond CL High-Tech motor-beltértisztító elsősorban benzin-, dízel- és gázmotorokhoz.

A SafeGuard egy innovatív szélvédőfelújító, mely kedvezőtlen időjárási körülmények esetén is tökéletes látási viszonyokat biztosít.

A METABOND DOT 4 hidraulikus fék- és tengelykapcsoló működtető szerkezetek feltöltésére szolgáló szintetikus folyadék. 

METABOND CL

SAFEGUARD

ABS DOT4
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A METABOND NANO MM sokoldalúan használható, nagy nyomásra alkalmas 
zsír, csapágyak kenésére minden ipari területen, a vegyiparban, a szállítás és a 
haszongépjárművek területén, de alkalmazható víz vagy agresszív közegek hatása 
alatt is, továbbá alacsony és magas hőmérsékleteken. -30°C és +180°C közötti 
hőmérséklet tartományban használható.
Kivételes ellenálló képesség jellemzi a vízzel, tengervízzel szemben. A kalcium-
szulfonát bázis következtében kimagaslóan ellenáll az oxidációnak, korróziónak, 
még tengervíz jelenlétében is. A NANO MM nem tartalmaz ólmot és nehézfémet, 
ami veszélyes lehetne az egészségre vagy a környezetre. Elsősorban golyós- és 
görgőcsapágyak, siklócsapágyak és kerékcsapágyak kenésére alkalmazható, 
amelyek rezgéseknek és terheléslökéseknek vannak kitéve. Ipari felhasználások: 
Kiválóan alkalmazható központi zsírzó-berendezésekben is, ahol nagy a vezetékek 
hossza.

Javaslat: Utánkenésnél mindig ügyelni kell arra, hogy elkerüljék a szennyeződést, a 
por vagy piszok bekerülését.

Tulajdonságok:
• Rendkívüli tulajdonságai alapján helyettesíteni képes más, hagyományos 

és speciális zsírokat. Kiváló termikus stabilitása révén szobahőmérsékletre 
történő lehűlése után a zsír visszanyeri eredeti szerkezetét.

• „Természetes” EP- és kopásvédő tulajdonságai alapján fi gyelemre méltó 
viselkedést mutat nagy nyomáson.

• Rendkívül vízálló, nincs konzisztencia-veszteség, még 50% víztartalomnál sem.
• Kiváló korrózióvédelmi tulajdonságokkal rendelkezik még tengervíz esetén is.
• Nem tartalmaz ólmot, vagy más, egészségre káros nehézfémet.

A METABOND MULTI EP 2 lítium/kalcium bázisú kenőzsír használata elsősorban 
nagy terhelésű csapágyaknál javasolt.

Használható -25°C és +120°C közötti hőmérséklet tartományban, nyomás alatti 
kenési rendszerekben is.

Tulajdonságok:
• Kiváló mechanikus stabilitás. 
• Előnyös tulajdonságait nagy és lökésszerű terhelés mellett is megőrzi. 
• Ellenáll az oxidációnak.
• Nagyon jó Extreme Pressure és kopásgátló tulajdonságokkal rendelkezik. 
• Meggátolja az alkatrészek korrózióját. 
• Tökéletes kenést biztosít víz jelenlétében is. 
• Jó szivattyúzhatóság jellemzi. 
• Nem tartalmaz nehézfémeket.

A METABOND MULTI EP00 lítium/kalcium bázisú kenőzsír, központi 
kenési rendszerek számára lett kifejlesztve. Használható zárt 
hajtóművekhez is amikor zsír használata van előírva.

Használható -25°C és +120°C közötti hőmérséklet tartományban, 
nyomás alatti kenési rendszerekben is.

Tulajdonságok:
• Előnyös tulajdonságait lökésszerű terhelés mellett is megőrzi. 
• Ellenáll az oxidációnak. 
• Nagyon jó Extreme Pressure és kopásgátló tulajdonságokkal
   rendelkezik.
• Meggátolja az alkatrészek korrózióját.
• Jó szivattyúzhatóság jellemzi. 
• Nem tartalmaz nehézfémeket. 
• Kiemelkedő adhéziós tulajdonságokkal rendelkezik.

Jellemzők:

Szappan/sűrítő: lítium/kalcium
Szín: barna
Szag: jellegzetes
Állag: egyenletes
Fizikai állapot 20°C-on: szilárd
Oldódás vízben: oldhatatlan

Cseppenéspont: > 185°C

Penetráció 25°C-on: 265-295
(0,1 mm)

Kinematikus viszkozitás:
(40°C) 150 mm2/s

NLGI fokozat: 2

A fenti értékek jellemző középértékek.

Jellemzők:

Szappan/sűrítő: lítium/kalcium
Szín: barna
Szag: jellegzetes
Állag: egyenletes
Fizikai állapot 20°C-on: szilárd
Relatív sűrűség 20°C-on: ~ 900 kg/m3

Lobbanáspont: > 200°C
Oldódás vízben: oldhatatlan
Öngyulladási hőmérséklet: > 250°C

Cseppenéspont: > 150°C

Penetráció 25°C-on: 400-430
(0,1 mm)

Kinematikus viszkozitás (40°C): 150 mm2/s
NLGI fokozat: 00

A fenti értékek jellemző középértékek.

Jellemzők:

Szappan/sűrítő: kalcium-szulfonát
Szín: barna
Szag: jellegzetes
Állag: egyenletes
Fizikai állapot 20°C-on: szilárd
Relatív sűrűség 20°C-on: ~ 900 kg/m3

Lobbanáspont: > 200°C
Oldódás vízben: oldhatatlan
Öngyulladási 
hőmérséklet: > 250°C

Cseppenéspont: > 300°C

Penetráció 25°C-on: 265-295
(0,1 mm)

Kinematikus viszkozitás: 110 mm2/s
NLGI fokozat: 2

A fenti értékek jellemző középértékek.

Víz- és hőmérsékletálló EP kalcium-szulfonát komplex zsír

Lítium/kalcium bázisú kenőzsír, extrem pressure (extrém nyomás) adalékkal

Lítium/kalcium bázisú kenőzsír, extrem pressure (extrém nyomás) adalékkal

NANO MM

MULTI EP 2

MULTI  EP00
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Szintetikus, csökkentett belső 
súrlódású, „low SAPS” motorolaj 

benzin- és részecskeszűrővel szerelt 
dízelüzemű motorokhoz.

 
SAE 5W30, API SN/CF, ACEA 

C3, MB 229.51, BMW LL 04, VW 
502.00/505.00/505.01, FORD 

WSSM2C 917, DEXOS2, 
GM-LL-A/B-025

Részszintetikus motorolaj 
benzinüzemű, keverékkenésű 

motorokhoz.

API TC, JASO FC, ISO L-EGD

Ásványi motorolaj benzin- és  
dízelüzemű motorokhoz.

 
ACEA: A3/B3;  API: SL / CF 

Szintetikus, csökkentett belső 
súrlódású, „low SAPS” motorolaj 

benzin- és részecskeszűrővel szerelt 
dízelüzemű motorokhoz. 

SAE 5W30, ACEA C3,
VW 504.00/507.00, BMW LL01/LL04, 

MB 229.31/229.51, PORSCHE C30

Szintetikus motorolaj benzinüzemű, 
keverékkenésű motorokhoz.

SAE 30, API TC, ISO L-EGD, JASO FC

Szintetikus, csökkentett belső 
súrlódású, „low SAPS” motorolaj 

benzin- és részecskeszűrővel szerelt 
dízelüzemű motorokhoz.

SAE 5W40, API SN/CF, 
ACEA C3, VW 502.00/505.01, 

MB 229.31/229.51, PORSCHE A40, 
FORD WSS-M2C917-A, GM DEXOS2, 

GM-LL-A-025, GM-LL-B-025, 
FIAT 9.55535-S2, BMW LL04

2T ásványi
Ásványi motorolaj benzinüzemű, 

keverékkenésű motorokhoz.

API TC

Magas adaléktartalommal rendel-
kező ásványi motorolaj benzin- és 

dízelüzemű motorokhoz.

API SL/CF, ACEA A3/B3-10,
MB 229.1, VW 501.01/505.00

Szintetikus motorolaj közvetlen 
befecskendezésű benzin- és  

dízelüzemű motorokhoz.

SAE 5W40, API SL/CF, 
ACEA 2004 A3/B4, MB 229.3, 

VW 502.00/505.00, PORSCHE A40

Electrosyntec technológiával 
gyártott kiváló hőtűrő képességű 

észter bázisú motorolaj, négyütemű 
motorkerékpárokhoz, kerti 

kisgépekhez.

API SG/SH/SJ, JASO MA, MA2

Részszintetikus motorolaj közvetlen 
befecskendezésű benzin- és  

dízelüzemű motorokhoz.
 

SAE 10W40, API SN/CF, ACEA A3/B4, 
MB 229.1, VW 501.01/505.00

C3 LSX 5W30LLX 5W30 PD TDI 5W40 TOP 5W40

ESTER 4T 10W30STAR 15W40 CLASSIC 20W50

2T FÉLSZINTETIKUS2T SZINTETIKUS 2T ÁSVÁNYI

SPEED 10W40
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Szintetikus „low SAPS” 
haszongépjármű motorolaj.

SAE 10W40, API CI-4, 
ACEA E4-99 issue3/E6/E7,

MB 228.5/228.51, 
MAN M 3477/ M 3277-CRT,

VOLVO VDS-3, REANULT RLD-2,
DAF, MACK EO-N

Ásványbázisú motorolaj vegyes 
járműparkkal rendelkező fl ották 
benzin– és dízelüzemű motorjai 

számára.

SAE 15W40, API CG-4/SJ, ACEA E2, 
MB 228.1, MAN 271, VOLVO VDS, 

MACK EO-L

Részszintetikus hajtóműolaj

SAE 75W90; API GL-5

Szintetikus üzemanyag-takarékos 
haszongépjármű motorolaj.

SAE 5W30, ACEA E4/E7,
MAN M3277,

RENAULT TRUCKS RLD-2,
MB 228.5, VOLVO VDS-3,

CUMMINS CES 20076/20077,
MACK EO-N, IVECO

Ásványi haszongépjármű 
motorolaj.

SAE 15W40, API CH-4/SJ,
ACEA E3/E5, MAN M3275,
RENAULT TRUCKS RD/RD2,

MB 228.3, VOLVO VDS-2

Szintetikus technológiás 
haszongépjármű motorolaj.

SAE 10W40, API CF, ACEA E4/E5/
E7, MAN M3277, MB 228.5, VOLVO 

VDS-3, RENAULT TRUCKS RXD/
RLD-2, SCANIA LDF-2/LDF-3, IVECO, 

MACK EO-N

Hajtóműolaj automata és 
félautomata sebességváltókhoz.

GM6137 M-78 (DEXRON®-II D),
ZF TE-ML 03D, 

04D, 09, 11A, 14A, 17C, MB 236.6, 
VOITH 55.6335, FORD MERCON®,

MAN 339 type Z-1,V-1PSA S71 2102, 
BMW 23-3.0, 24-3.0

Ásványi hajtóműolaj

SAE 80W90; API GL-4

Szintetikus motorolaj közvetlen 
befecskendezésű benzin- és  

dízelüzemű motorokhoz.

SAE 5W40, API SL/CF, 
ACEA 2004 A3/B4, MB 229.3, 

VW 502.00/505.00, PORSCHE A40

Hajtóműolaj automata és 
félautomata sebességváltókhoz.

GM Dexron® III, 
ALLISON C4-30734001,

MAN 339 V-1/Z-2
VOITH 55.633535, 

ZF TE-ML 14B, 16L, MB 236.5  

Szintetikus hajtóműolaj.

SAE 75W90, API GL4 / GL5 / MT-1, 
MACK GO-J, MAN 3343 type S/SL, 

MIL-PRF-2105E, SAE J2360,
SCANIA STO 1:0, ZF TE-ML 02B, 05B, 

07A, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B, 
MB 235.8, DAF

TIR LS 10W40TIR ECO 5W30 TOP TIR 10W40 TIR+ 15W40

ATF III

GL-5 75W90 GL-4 80W90

UNI 15W40TIR 15W40 ATF IID

GL SYN 75W90
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A TATU elektronikus indításgátló berendezés, a gépjárműlopás-védelem egyik legegyszerűbb eszköze.

Autós törlőkendő készlet

Háztartási törlőkendő készlet

A vegyszeres tisztítás kiváló alternatívája a mikroszálas kendő.

1 db Bordás kendő
A vegyszermentes tisztítás érdekében kifejlesztett csúcsminőségű 
mikroszálas törlőkendő. Nedves és száraz állapotban is kiválóan 
alkalmas bármilyen szennyezett felület tisztítására. Mosható (max. 
90°C-on), színtartó, rendkívül erős, szöszmentes.
Vigyázat, a bordás kendő csak nehezen karcolható felületen 
használható (csempe, csaptelepek, mosdók, kádak, üvegfelületek), 
mert a bútor és autólakkozás felületét erős dörzsöléssel 
megkarcolhatja!

1 db Soft W kendő
Lágy szerkezetének és extrém sűrűségének köszönhetően a kendő 
valamennyi sima felület tisztítására alkalmas. Nedvesen vagy 
szárazon, vegyszerek nélkül használható, utántörlést nem igényel.
1 db Premium kendő
Rugalmas szerkezetéből adódóan kiváló víz- és szennyfelszívó 
képességgel rendelkezik. Ezáltal jól használató minden felület 
áttörlésénél. Tartós és hosszú élettartamú kendő, melynek 
használatához csak tiszta víz szükséges.
3 db Polír kendő
Autók fényezésének felújításakor a políranyag felhordására és a lakkozott 
felületek vaxolására, fényesítésére kiválóan alkalmas. Nem mikroszálas!

A vegyszeres tisztítás kiváló alternatívája mikroszálas kendő.

1 db Bordás kendő
A vegyszermentes tisztítás érdekében kifejlesztett csúcsminőségű 
mikroszálas törlőkendő. Nedves és száraz állapotban is kiválóan 
alkalmas bármilyen szennyezett felület tisztítására. Mosható (max. 90°C-
on), színtartó, rendkívül erős, szöszmentes.
Vigyázat, a bordás kendő csak nehezen karcolható felületen használható 
(csempe, csaptelepek, mosdók, kádak, üvegfelületek), mert a bútor és 
autólakkozás felületét erős dörzsöléssel megkarcolhatja!
1 db Soft W kendő

Lágy szerkezetének és extrém sűrűségének köszönhetően a kendő 
valamennyi sima felület tisztítására alkalmas. Nedvesen vagy szárazon, 
vegyszerek nélkül használható, utántörlést nem igényel.
1 db Premium kendő
Rugalmas szerkezetéből adódóan kiváló víz- és szennyfelszívó 
képességgel rendelkezik. Ezáltal jól használható minden felület 
áttörlésénél. Tartós és hosszú élettartamú kendő, melynek használatához 
csak tiszta víz szükséges.
2 db Konyhai kendő
Mosogató körül és a munkalap tisztítására alkalmas általános konyhai 
törlőkendő. Nem mikroszálas!

A beszerelt és helyesen bekötött áramkör megakadályozza az 
indítást. Az önindítózás csak a szenzor és a gépkocsi valamely 
testelt részének (pl. gyújtáskulcs fém része) egyidejű megérintése 
után lehetséges. A motor beindítását követően az elektronika ezen 
állapotát mindaddig megőrzi, amíg a gyújtáskapcsoló a villamos 
hálózatot meg nem bontja.

Műszaki adatok:
• Névleges tápfeszültség: 12 V
• Névleges terhelő áram: 12 A (A és B között)

• Üzemi hőmérséklet tartomány: -25°C és +85°C között

Felhasználási területe: Bármilyen típusú, negatív testelésű 
gépjárműnél alkalmazható. 

Használata: A szenzor egy szigetelt, elrejtett, de a vezető által 
elérhető helyre (kocsiszekrényen belülre) szerelt lemezcsavar. Ha 
a gyújtáskapcsoló szigetelt kivitelű, akkor a testpontot egy másik 
lemezcsavar felhasználásával kell kialakítani a szenzor közelében.

AKKU Plussz - akkumulátor aktivátor

Közismert, hogy az akkumulátor belsejében elektrokémiai folyamat 
során kisütéskor az ólomszulfát fémólommá és ólomdioxiddá alakul. 
Feltöltéskor ez a folyamat fordítva játszódik le. Az ólomszulfát jelenléte 
tehát a működés jellegéből adódó tény. Ólomszulfát keletkezik 
azonban tisztán kémiai reakció során is és ez képes maradandóan 
beépülni az akkumulátor lemezeibe és így csökkenteni a belső 
energiaátalakítás hatásfokát. Ez a beépülési folyamat természetesen 
lassan történik, de a hőmérséklet emelkedésével (nyári melegben) 
és nem ideális működési körülmények hatására (pl.: autóba beépítve, 
lemerült állapotban tárolva) felgyorsul. Ezek a tényezők jelentősen 
befolyásolják az akkumulátor élettartamát és végső soron ezért kell 
3-4 évente az autókban akkumulátort cserélni. 

Az akkumulátorokat a mai technikában széles körben alkalmazzák, 
de az akkumulátor belsejében ténylegesen lezajló folyamatok 
elektronikai szabályozásával eddig nem sokat foglalkoztak. Az AKKU 
PLUSSZ képes jelentősen csökkenteni az akkumulátor „öregedését”, 
feljavítani a leromlott, cserére ítélt darabokat és télen a mostoha 
időjárási körülmények között javítani a hidegindítást.
Az akkumulátorból származó energiával (3-5mA) egy speciális 
hullámformát állít elő, ezt tárolja, összegyűjti, majd kb. 15 másodperc 
elteltével visszajuttatja az akkumulátorba. Az ilyen módon kialakult 
impulzus nagyon rövid idő alatt (100-200 sec) 80-100 A értéket is elér. 
Az impulzusok hatására a kémiai szulfátréteg nehezebben, lassabban 

alakul ki, illetve a lemezek felületének külső részén kialakult kémiai 
szulfátréteg lebomlik. Az akkumulátorból felvett energia nem 
jelentős, hiszen a használaton kívüli akkumulátor veszteségi árama 
15-20 mA feletti értéket képvisel, így mondhatjuk azt is, hogy az 
áramkör olyan energiát hasznosít, amely mindenképpen elveszne.

Műszaki jellemzők: 
• Névleges tápfeszültség: 12 V
• Tápfeszültség tartomány: 10-16 V 
• Üzemi áramfelvétel: 2-5 mA
• Töltő áramimpulzus: min. 80 A
• Impulzus ismétlési idő:  15 sec.
• Üzemi hőmérséklet tartomány: -25°C és +85°C között

Felhasználási területe: 
Bármilyen típusú, hagyományos savas, 12 V-os akkumulátoroknál.

Használata: 
A két sarut a jelölt módon az akkumulátor két pólusához kötjük és 
ellenőrizzük, hogy az AKKU PLUSSZ házán elhelyezett piros LED 
kb. 15 másodpercenként felvillan-e. Kettő vagy több, sorba kötött 
12V-os akkumulátor esetén (pl. buszok, teherautók) egységenként 
egy AKKU PLUSSZ-t szereljünk fel. 150 mA teljesítmény fölötti 
akkumulátoroknál az AKKU PLUSSZ lassabban fejti ki hatását.
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A rendszer lényege, hogy a PONGO csalipor hatására a piros tető nyílásain, majd a szűkítő hálón 
keresztül a fóliazsákba repülnek a legyek, ahonnan már nem tudnak kiszabadulni. Ennek két oka 
van, egyrészt, hogy a légy mindig a fény felé repül, melyet a tető teljesen elzár, másrészt a piros 
tetőhöz tartozó szűkítő tölcsér nem teszi lehetővé a kirepülést. A fóliazsáknak kb. egynegyed 
része van megtöltve vízzel és a csali porral. A csali elpusztult tengeri állatok tetemének kiszárított 
és porrá tört keveréke. A víz hatására keletkező biológiai bomlás során olyan szagot áraszt, 
amely a legyek szaporodási ösztönére hat. Ezáltal (széljárástól függően) 10-40 méteres körből 
csalogatja csapdába a legyeket. A bekerült legyek a felső háromnegyed részben röpdösnek, és 
ezzel a még kint lévő legyeket is odacsalogatják. Ezt követően elpusztulnak.

Alkalmazás: Helyezzük az épületektől 8-20m távolságra lévő fa árnyékos koronájába. Sose tegyük nyílt, esetleg huzatos és/
vagy napsütötte helyre! 3-5 m-en belül mi is érezzük a szagát, ezért helyezzük elég távol az ablakoktól, ajtóktól.

Használati utasítás: Egy tasak REDTOP légyfogó csalétket szórjunk be a csapda műanyag zacskójába, öntsünk rá kb. 1 liter 
ioncserélt, vagy desztillált vizet. Ne felejtsük el a hálót tölcsér formájúra igazítani, hogy legyen hol a legyeknek a csapdába 
repülni! A csalétek a csapdába helyezéstől és felhígítástól számítva 2-6 nap múlva fejti ki vonzó hatását és fogja össze kb. 
30-40 napon keresztül a házi legyeket kb. 30-40 m-es körzetből. Tartós melegben (napi átlaghőmérséklet 20°C felett, 2-6 
napig) helyezze ki a csapdát. Esős és hűvösebb időben nem indul meg a megfelelő illatképződés és ezt követően már nem 
„indul be” a csali!

A csalétek besűrűsödésének megelőzése érdekében az elpárolgott vizet hetente ioncserélt, vagy desztillált vízzel pótoljuk, 
amivel vonzó hatása fokozható. A már elhasznált csalétket mindig frissel pótoljuk. Amennyiben a csalétek szaga zavaró 
lenne, úgy a cserét végezzük 2-3 hetenként.
A hatását vesztett csalétek a csatornába kiönthető, illetve a szemétbe dobható.

Tárolás: Eredeti, zárt csomagolásban, hűvös, száraz, fagymentes helyen tárolva, a gyártástól számítva 5 évig használható 
fel! Fagyveszélyes! Nyáron gépkocsiban hagyva tönkremegy!

Figyelmeztetés: Élelmiszertől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó. Használat után meleg, 
szappanos vízzel mossunk kezet.

Az általunk forgalomba hozott csalipor minden esetben hibátlan. A termék csak megfelelő tárolás és időjárási viszonyok 
között működik! Be kell tartani az erre vonatkozó előírásokat!

Származás: Dél-Afrikai Köztársaság
Minősítése: szabadforgalmú irtószer
Engedélyszáma: OTH 2514/2000
OEK szakvélemény száma: 8011/130/200.DD0.

Hatóanyaga: növényi olajjal kevert fehérjekivonat

Kiszerelés: 3 literes egyszerhasználatos és 8 literes utántölthető változatban; Redtop szerviz csomag (8 litereshez); Pongó utántöltőpor

A REDTOP Dél-Afrikában gyártott légyfogó rendszer, melynek célja, hogy csapdába ejtse, s így távol tartsa 
a legyeket a háztól és a házhoz tartozó melléképületektől, illetve mezőgazdasági felhasználás esetén 
az állatoktól. A REDTOP egy forradalmian új elképzelés a légymentesítésre. A termék környezetbarát, az 
ózonréteget sem károsítja.
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