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Fönstertvättare

Nätöverdragen skumgummiskrapa
med träskaft. Totallängd: 610 mm.
Skrapbredd 250 mm.
EAN-kod.

Art

10221

förp.

24

Reservhuvud
EAN-kod.

Art

102211

förp.

1

Fönstertvättare

Nätöverdragen skumgummisvamp
med gummiskrapa. Skaft av aluminium
som är utdragbart, handtag av plast.
Längd: 700 mm, utdragen 1200 mm.
Skrapbredd 250 mm.
Förp. polybag med ryttare.
EAN-kod.

Art

10227

förp.

50

Fönstertvättare

Kompakt fönstertvättare med nätöverdragen skumgummisvamp och gummiskrapa. Plasthandtag med mjukt grepp.
Längd: 28 mm.
Bredd: 20 mm.
EAN-kod.

Art

10224

förp.

6

Reservhuvud
EAN-kod.

Art

102271

förp.

1
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Syntetiskt sämskskinn
Tillverkad av PVA med mycket
absorberande egenskaper.
Maskintvättbar 40°C.
Förp. i plasttub.
EAN-kod.

Art
Art

60301 540x370
60302 680/430

förp.

10/100

Sämskskinn

12/144
6/72

Tillverkad av fårskinn, mediumkvalité.
Storlek ca 3 sq. ft. - ca 600x400 mm.
Förp. SB-ryttare.
EAN-kod.

Art

60107

förp.

6

5/2

Sämskskinn

Tillverkad av fårskinn, mycket hög
kvalité. Storlek ca 5 sq. ft.
Förp. SB-ryttare.
EAN-kod.

Art

60100

förp.

6

Sämskskinn

Tillverkad av fårskinn, patchwork,
mediumkvalité. Storlek ca 3 sq. ft. - ca
600x400 mm.
Förp. SB-ryttare.
EAN-kod.

Art

60108

förp.

6
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Fälgborste

Kan användas på både stål och aluminiumfälgar. Kommer effektivt åt smutsen.
Rött plasthandtag med nylonborst ca 30
mm. Längd: 270 mm.
Förp. ryttare.
EAN-kod.

Spiralslang

Av grön plast EVA. Dia 10 mm tjocklek
1.5 mm. Utdragbar till 15 m. Komplett
med duschspruta (4 funktioner) och
snabbkoppling.
Kartongförp.
EAN-kod.

Vattenslang 15 meter

Av kryssarmerad PVC 1/2”. Silikonfri.
Motsvarar ISO 5774. Temp.område
-15°C – +60°C. Smidig och lätthanterlig
även vid låga temeperaturer.
Förp. i plastfilm.
EAN-kod.

Art

604335

Art

60310

Art

605015

förp.

6/144

förp.

6

förp.

1

Plasthink

Blå plasthink 10 liters volym.

Art

50072

förp.

1
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Tvättsvamp JUMBO

För bilen, båten, badet, köket etc.
Tillverkad av polyuretan.
Mått ca 222x124x70 mm.
EAN-kod.

Art

60110

förp.

6/180

Rivsvamp

Av hård och sträv polyeten.
Idealisk för borttagning av insekter,
fläckar och trafikfilm från bilrutor och
strålkastarglas.
Dim 100x60, tjocklek 30 mm.
EAN-kod.

Art 60115

Tvättsvamp Magnum

För bilen, båten, badet, köket etc. Tillverkad av polyuretan.
Mått ca 111x84 mm.
EAN-kod.

Art 60109
förp. 6/144

Tvättsvamp JUMBO

För bilen, båten, badet, köket etc.
Tillverkad av polyuretan. Vacuumförp.
Mått ca 210x120x75 mm.
EAN-kod.

Art

60111

förp.

6/144

Schamposvamp

Med vaxschampo för bilen, båten och
husvagen. Tål fett, olja och bensin
Material polyeten.
Dim 170x90, tjocklek 45 mm.
Förp. plastpåse.
EAN-kod.

Art

60113

förp.

84

Tvättsvamp

För bilen, båten, hemmet etc.
Material brun polyeten.
Dim 178x93, tjocklek 55 mm.
Förp. plastpåse.
EAN-kod.

Art

60116

förp.

100

förp. 24/240
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Polervadd

Polertrassel

Polerduk

Art

60119

För polering av bilar, båtar och husvagnar. Extra mjukt och hållbar. Silkestrassel. Vikt: ca 400 g.
Förp. plastpåse.
EAN-kod.

förp.

50

Art

60122

Art

förp.

12

förp. 4/48

Extra mjukt och skonsamt. 200 g.
Förp. plastpåse.
EAN-kod.

Polerrulle

För polering av bilar, båtar och husvagnar. Extra mjukt och hållbar. Miljövänlig
50% polyester och 50% viskos. Hög absoberingsförmåga. Vikt: 200 g
Längd: 20 m, 50 st dukar.
Förp. plastpåse.
EAN-kod.

Art

60102

förp. 12

Remspray

Remspray ger ett väsentligt bättre grepp
vid bruk på remmar av textil, gummi och
läder. Bidrar även till att öka livslängden,
då den impregnerar remmarna. Vatten
och smutsavvisande. Rekommenderas
speciellt till flat- och kilremmar för flerremsdrift där trycket skall fördelas lika
över alla remmarna. Kan även användas
för stabilisering av plastemballerat gods
typ isolering, textilier m.m. för att förhindra att godset ”kalvar”. Användbart på
samtliga ställen där ökad friktion önskas.
400 ml.
EAN-kod.

Art

61301

förp.

12

Av extra mjuk 100%-ig bomull.
Innehåller 5 st (ca 350gr/st) diameter
ca 700x500mm.
Förp. plastpåse.
EAN-kod.

60106

Monteringslim patron

Lufthärdande och fogfyllande monteringslim. Ett universallim för de flesta
material, inom- och utomhus. vatten-,
köld- och värmebeständigt, -40°C till
+100°C. Limmar även på kalla (-12°C),
fuktiga och oljiga ”icke-sugande” ytor.
Mycket hög vidhäftning och styrka.
Ersätter i vissa fall skruv, spik, popnit
etc. 4-6% elasticitet på härdad limfog.
Mycket goda åldringsegenskaper. Ljudoch elektriskt isolerande, luktsvag och
lättsprutad. Härdad limfog kan övermålas
med vattenbaserad färg. Ej för cellplast,
plastfolie och teflon.
EAN-kod.

Art
Art

60207
60208

förp.

12

Tub
Patron

70 ml
300 ml
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Autosol Kromglans 750 ml
För koppar, mässing, tenn, krom, aluminium, silver, rostfritt och gelcoat. Som
finpolerande rubbing på billack.
EAN-kod.

Art

60121

förp.

6

Autosol Båtvax

Är ett flytande hårdvax utan slipmedel
för slutbehandling av ploerade och väl
rengjorda plast- eller lackytor.
Ge en ren smutsavvisande och långtidsskyddande polymervaxhinna.
Med en tillsats av polyuretanmjöl fördelas
polymervaxfilmen lättare och jämnare
över ytan, samt ger ett bättre UV-skydd.
Inneh: 500ml.
EAN-kod.

Art

60141

förp.

12

Autosol Kromglans 75 ml
Rengör och polerar krom, mässing,
aluminium, rostfritt, koppar och andra
metaller. Även till billack som finpolerande rubbing.
EAN-kod.

Art

60120

förp.

12/240

Autosol Combipolish
med vax

Innehåller ett extra fint slipmedel som tar
bort reporna, en vattenpetroleum emulsion som rengör och ett polymervax som
skyddar.
Inneh: 500ml.
EAN-kod.

Autosol Rubbing

Extra fin-flytande rubbing, för hand eller
maskinpolering. För djuprengöring och
polering av billacker, gelcoat, även lämplig för polering av plexiglas där sikten försämrats av repor. Flammiga, matta och
lätt repiga gelcoat- och lackytor poleras
till högglans.
Inneh: 500ml.
EAN-kod.

Art

60140

förp.

12

Autosol Waterline

Ett snabberngöringsmedel för missfärgade och gulnande gelcoatytor, vid och
ovanför vattenlinjen.
Missfärgade ytor bleks rena på några
minuter.
Inneh: 500ml
EAN-kod.

Art

60142

Art

60143

förp.

12

förp.

6
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Läder Skydd/Rengöring

En ny formula speciellt framtagen för
släta läderklädslar. Tar bort smuts och
feta fläckar. Fräschar upp färgen och gör
lädret smidigt. Vårdande substanser som
t ex bivax och E-vitamin återger lädret
dess orginalegenskaper och skyddar
mot nya fläckar. Förhindrar uttorkning
och sprickbildning av skinnet. Medlet,
som har konsistens som ett raklödder,
är enkelt att använda. Gnid in skummet,
låt det verka några minuter torka sedan
torrt. Använd skummet på skinnklädseln
i bilen, men lika gärna på MC-stället eller
på skinnsoffan - ja praktiskt taget på allt
skinn, så länge som det är slätt och inte
mocka eller obearbetat läder.
250 ml.
EAN-kod.

Art

689100

förp.

6

Wash & Shine

Ett mycket prisvärt schampo som rengör
bilen milt och skonsamt. Löddrar även i
kallt och hårt vatten. Ger glans och lyster
åt lacken och gör den lätt att torka av.
500 ml.
EAN-kod.

Art

631420

förp.

6

Proffsskinn, syntet

Proffskvalitet är ett strukturerat skinn
av specialmaterial. Strukturen ger ett
mycket bättre resultat, t o m överlägset
många naturskinn. Extremt hög uppsugningsförmåga och extrem lång livslängd.
Tål syntetiska rengöringsmedel, bensin
och olja. Utmärkt till bil, båt och husvagn.
53x34.
EAN-kod.

Art

623100

förp.

12
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Flytande hårdvax

För nya eller välskötta lackytor.
Även metallic. långtidsskydd för lack
och krom.
EAN-kod.

		

Art 602295

5l

förp. 1

Bilpolish

För lätt nedmattade ytor.
Rengör, polerar och konserverar i samma arbetsmoment. Passar alla lacker,
även metalliclacker. Utmärkt att använda
tillsammans med polermaskin.
250 ml.
EAN-kod.

Art

60236

förp.

6

Flytande rubbing

För djuprengöring av matta och
oxiderade lackytor.
Ger tillbaka den ursprungliga färgen
och glansen. Tar bort lätta repor och
slipspår. Avlägsnar även hårt inbiten
smuts. Ej lämpligt för metalliclack.
250 ml.
EAN-kod.

Art

60227

förp.

6

Glansschampoo

Koncentrat. Skonsamt både mot bilen
och miljön. Utan fosfater och lösningsmedel tar det bort smutsen, men låter vaxet
sitta kvar. Neutralt pH-värde - biologiskt
nedbrytbart.
EAN-kod.

Art 60238
Art 602375

1 liter
5 liter

förp. 6
förp. 1
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Proﬁline Nano Polish

En helt ny typ av vaxpolish som löser
oxid och tar bort smårepor. Ger ett
mycket bra långtidsskydd. Kan t.o.m
användas på varma lackytor och i direkt
solljus. Extremt lättarbetat. För nya eller
matta lacker, även metallic.
Ger en ”torr” kladdfri glänsande yta.
Innehåll: 1l.
EAN-kod.

Art

60280

Proﬁline Deep Cleaner

Effektiv rubbing i flytande form, speciellt
utvecklad att användas tillsammans med
polermaskin. Tar bort repor, sprutdamm
och liknande lackskador.
Innehåll: 1l.
EAN-kod.

Art 60283
förp. 6

Fine Scratch Remover är ett polermedel
för matt och repad lack som avlägsnar
damm, översprutning av färg, slipmärken
och repor.
Innehåll: 250 ml.
EAN-kod.

Art

60282

förp. 6

SONAX Profinline HW 02-04 är ett vaxbaserat, silikon- och slipmedels fritt och
snabbarbetat toppskydd för användning
efter polering.
Den ger mycket hög glans och konserverar lacken under lång tid. Passar
alla lacker, även nya hårda, keramiska
lacker, och är avsedd för både hand- och
maskinpolering.
EAN-kod.

Art

förp. 6

Proﬁline Fine Scratch
Remover

Proﬁline HW 02-04

680300

förp. 6

Speed Wash

Speed Wash är ett snabbtorkande
schampo med förstärkt rengöringseffekt. Snabbtorkande genom en unik
avrinningseffekt och ger skinande rent
resultat helt utan eftertorkning. Skonsamt
mot lacken tack vare smörjande aktiva
ingredienser. Fosfatfritt och pH-neutralt.
Innehåll: 1l.
EAN-kod.

Art

614341

förp. 6

Fönsterputs

Gör rent bilrutor in- och utvändigt. Avlägsnar insekter och smuts från bilens
strålkastare och speglar.
Tar bort olje- och nikotinfilm från bil-fönstren. Utmärkt även för hushållets fönster
och speglar.
500 ml.
EAN-kod.

Art

638241

förp. 6
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Xtreme Textil & Alcantara
rengöring

Är ett rengöringsmedel för alla textilier
i bilens innandöme. Tar bort smuts och
oangenäm doft. Avlägsnar även svåra
fläckar tex choklad, cola, kaffe, glass,
ketchup, osv. Sitsar, stoppning, klädsel,
innertak, mattor, överdragsklädsel
och t o m ömtåliga Alacantaraytor blir
grundligt men skonsamt rengjorda.
Samtidigt utplånas obehagliga dofter,
tex tobaksrök, djurdofter, utspilld mjölk
etc. och ersätts med en diskret frisk
doft. Fräschar upp färgen, lämnar inga
smutsränder.
Inneh: 400 ml
EAN-kod.

Art

606300

förp. 6

5/11

Xtreme Fälgrengöring

Avlägsnar även den mest inbitna
smuts från stål och aliminiumfälgar.
Inbränt bromsdamm, olja och
gummirester och annan vägsmuts
försvinner utan besvär. Aktiv skumdysan möjliggör optimal vidhäftning
av rengöringsmedlet på fälgarna och
intensifierar rengöringseffekten.
Syrafri och ger därför ingen negativ
påverkan på fälgarnas metallyta eller
på skruvar och muttrar.
Får ej användas i starkt solsken eller
på varma fälgar, tillåt inte medlet att torka
fast. Får heller inte användas på bilens
lack och krom.
Ej lämpad för polerade, olackerade
aliminiumfälgar.
Plastflaska med spraymunstycke.
EAN-kod.

Innehåll
500 ml

5l

Art		
60249

602495

förp
6
1

AB Belwacprodukter Stenhuggarv. 7B SE 132 38 Saltsjö-Boo Sweden Tel 08-742 20 10 Fax 08-798 41 20 order@belwac.se www.belwac.se 11

5/12

BILVÅRD/KEMIKALIER

Xtreme Activeschampo
2in1

Activeshampoo 2in1 är ett exceptionellt
drygt superkoncentrat av nya
verksamma ämneskombinationer.
Avlägsnar smutsen snabbt och
effektivt. Hårdnackad smuts, t ex
fågelspillning och fastklibbade insekter,
löses upp lätt om medlet används
outspätt på fläckarna. Lämpligt för
rengöring av lackerade ytor, metall,
glas, cabriolet-tak, plast, vinyl och
gummi. Skyddar lacken genom
återfettande substanser. Innehåller
inget vax eller lösningsmedel och sliter
därför inte på det befintliga vaxskiktet.
Ger ett mjukt och behagligt lödder.
Fosfatfri. Räcker till ca 25 tvättar.
innehåll 500 ml.
EAN-kod.
Art

Xtreme Plastic Renovator

Xtreme Plastic Renovator vårdar
och skyddar bilens utvändiga
syntetmaterial. Fräschar upp färgen
och ger mättad glans åt nermattade
stötfångare och lister. De behandlade
rutorna förseglas och ges en långvarig
konservering. Plastic Renovator är
transparent och lämpar sig därför för
olackerade syntetmaterial i alla färger.
Silikonfri.
innehåll 250 ml.
EAN-kod.
Art

610250

förp. 6

Xtreme Supertvätt
med vax

För samtidig tvätt och vaxning av
bilen. Speciellt lämpad för vinterns
och tidiga vårens bilvård. Löser
effektivt upp svår och ingrodd smuts
som t ex salt, tjära, asfalt och sot.
Ger lacken glans och vaxskydd.
Passar för alla billacker. Extra effektiv
formula som är överlägsen på att lösa
tjär- och asfaltsfläckar. Högkvlitativt
carnaubavax skyddar lacken under
lång tid.
EAN-kod.
Innehåll 500 ml.
Art

60228

förp.

6

614200

förp. 6
Extremt lättarbetat polish med hög
andel vax. Speciellt framställt för
metallic och lätt nedmattade lacker.
Tar bort oxid och missfärgningar på
alla typer av lacker samt på plast
och vinyldelar. Högkvalitativa vaxer
skyddar ytan ynder lång tid. En helt
nyutvecklad teknologi med minimal
kritning och upp till 5 ggr så mycket
aktiva ingredienser än liknande
produkter.
Efterbehandla med Xtreme Wax
så får man det absolut hållbaraste
vaxskyddet tillgängligt
i konsumentförpackning.
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Xtreme Hybrid Täckvax

Långtidsskydd och maximal glans.
För nya eller nypolerade lacker. Den
innovativa Hybrid Net teknologin
återupplivar lackens originalfärg och
bildar en stark och hållbar yta med hög
glans.
Den nya Hybrid Net teknologin får
molekylerna att bilda en stark nätstruktur,
vilket skapar ett extra långvarigt skydd
för lacken. Hybrid vaxet ger en fantastisk
slät och högglänsande yta med
pärleffekt.
För bästa resultat efterbehandla med
SONAX Xtreme Power Cleaner.
EAN-kod.

Innehåll 250 ml Art
Innehåll 500 ml Art

60226
601200

Xtreme Power Cleaner

Djuprengöring för alla lacker.
Med den innovativa Hybrid Net
teknologin bildas en djupgående och
hållbar grund. Polermedlet med de
högaktiva hybridpartiklarna tar effektivt
bort microrepor och sliter inte på lacken.
Hybrid Net teknologin får
molekylstrukturen att bilda ett starkt
skikt, som grundar och skyddar lacken.
En slät yta bildas. För bästa hållbara
resultat efterbehandla med SONAX
Xtreme Hybrid Tech Wax.
EAN-kod.

Innehåll 250 ml Art
Innehåll 500 ml Art
förp. 6

607100
607500

Xtreme Deep Gloss Polish

Högglanspolering - Polering & Glans i ett
steg! Unikt polermedel med vaxskydd för
alla typer av lacker. Den nya innovativa
Hybrid Net teknologin ger enkelt lacken
djup glans, varaktigt skydd och återställer
lackens originalegenskaper.
Med den nya teknologin Hybrid Net bildar
molekylerna en stark nätstruktur, som ger
ett varaktigt skydd samtidigt som lacken
får en len yta och djup glans. Polerar,
förseglar och skyddar i ett steg, perfekt
för dig som vill ha snabba resultat.
EAN-kod.

Innehåll 250 ml Art
Innehåll 500 ml Art

602100
602200

förp. 6

förp. 6
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Car Interior Cleaner

Avlägsnar skonsamt men effektivt även
den mest inbitna smuts från bilinredningar. Rengör och fräschar upp plast,
vinyl, gummi och textil. Ger frisk doft.
Även mycket effektiv rengöring för bilens
utvändiga plast- och vinylytor.
Fungerar även som en mycket effektiv
cabrioletrengöring. Kan användas såväl
invändigt på bil, båt, husvagn m.m. Ger
en sidenmatt yta som är antistatisk och
dammavvisande. Innehåller ej lösningsmedel, blekmedel eller starka alkalier.
500 ml.
EAN-kod.

Art

621200

förp.

6

Startgas

Underlättar kallstarter av bensin- och
dieselmotorer. Skonar motor och batteri samt förhindrar isbildning i förgasaren. Innehåller smörjande substanser.
Utmärkt även för tvåtaktsmotorer, t.ex
gräsklippare och snöslungor.
250 ml.
EAN-kod.

Art

60242

förp.

6

Klarsikt

Högkoncentrerat rengöringsmedel
1:100 fosfatfri. Avlägsnar insekter,
olje- och silikonbeläggningar, smuts
och trafikfilm. Blandas lätt i rätt
mängd i spolarbehållaren.
Biologiskt nedbryt-bart, innehåller
inget petroliumbaserat lösningsmedel.
Skyltkart.
EAN -kod.

				

Art 60233
Art 60234

Äppeldoft
Citrusdoft

250 ml
250 ml

förp. 6
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Express Rostlösare

Lossar lätt och snabbt fastrostade bultar,
skruvar, muttrar o.dyl. Syrafri och angriper inte lack, glas eller gummi.
Med utbytesventil för svåråtkomliga
ställen.
EAN-kod.

Art

602455

5l

förp. 1

Kopparpasta

Speciellt lämplig för områden utsatta
för höga temperaturer som t ex avgasrörklammer och tändstiftsgängor.
Förhindrar packningar att fräta fast.
Skyddar b
 atteripoler mot korrosion.
Kopparfärgad pasta som smörjer,
korrosions- och slitageskyddar samt
förhindrar fastbränning. God beständighet mot salt, vatten och syror.
Kolsyran i produkten höjer fryseffekten vilket förbättrar vidhäftning och
krypeffekt. Temperaturbeständighet:
-40˚C – +1100˚C. Inneh: 300 ml.
EAN-kod.
Art

60200

förp.

12

MoS2 Oil

Universaloljan som löser många problem.
Smörjer alla rörliga delar, tar bort knarr och
gnissel, löser fastrostade skruvar, muttrar
och bultar. Skyddar mot korrosion. Eliminerar fukt från el- och tändningssystem vid
startproblem. Exceptionell krypförmåga.
Silikonfri. Klibbar ej. Skadar inte plast och
vinyl. Specialventil för svårtillgängliga ställem medföljer i locket.
Innehåll: 300 ml.
EAN-kod.

Art

60230

Art

602305 5 l

300 ml förp 6

Däckglans

Rengör smutsiga bildäck och ger tillbaka
den ursprungliga färgen till uttorkade
däck. Vårdar gummit, håller det smidigt
och skyddar mot uttorkning. Skummet
löser upp smutsen som sedan lätt rinner
av. Innehållet i en räcker till ca. 24 däck.
Inneh: 400 ml
EAN-kod.

Art

635300

förp.

6

förp. 1

Smoke-Ex - luktförintaren

Tar snabbt bort obehagliga lukter t.ex
rök- eller djurdofter. Idealisk både
för bil och hushåll. Kan användas på
bilsäten, stoppade möbler, mattor,
skor, kläder etc. Spray.
Inneh: 250 ml.
EAN-kod.
Art

60243

förp.

6
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Oil Treatment

Minskar slitaget på motorn. Den speciella
smörjsubstansen med antifriktionsmedel
bildar en motståndskraftig, smörjande
film på alla rörliga delar. Håller oljans viskositet stabil och oljetrycket normalt även
vid höga temperaturer. Möjliggör längre
oljebytarintervaller. Ger märkbart mindre
bränsle- och oljaförbrukning samt bättre
prestanda i slitna motorer.
Inneh: 250 ml.
EAN-kod.

Art

616100

förp.

12

Glass Cleaning Whipes

Snabb och enkel rengöring för alla glasytor. För rengöring av vindrutan in- och
utvändigt, bilfönstren, speglar och andra
glasytor, t ex dator- och TV-skärmar,
glasögon m.m.
EAN-kod.

Art

615000

förp.

12

Blyersättning

SONAX Blyersättning smörjer och skyddar ohärdade ventilsäten, som tidigare
behövde blyad bensin för smörjningen.
Produkten kan användas tillsammans
med alla i handeln förekommande bensinkvaliteter.
• Blandningsförhållande 1:1000
• Innehållet räcker till 250 l blyfri bensin
• Passar även bilar med eftermonterad
katalysator
EAN-kod.

Art
Art

602141
000000

förp.

12

1 liter
4 liter
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Flytande isskrapa

Befriar snabbt bilrutorna från is.
Förhindrar återfrusning.
Ett bekvämt sätt att få rena rutor
när du har bråttom.
Tar bort risken för repor på rutor
och strålkastare.
Innehåll 500 ml
EAN-kod.

Xtreme Insect Remover

Löser upp insekter mycket effektivt tack
vare en överlägsen inträngnings förmåga. Fastklibbande rester avlägnas snabbt
och skonsamt.
Lämplig för glas, lack, krom och plastmaterial.
Innehåll 500 ml
EAN-kod.

Art

631241

Art

633200

förp.

6

förp.

6

Flytande isskrapa

Befriar snabbt bilrutorna från is.
Förhindrar återfrusning.
Ett bekvämt sätt att få rena rutor
när du har bråttom.
Tar bort risken för repor på rutor
och strålkastare.
Innehåll 750 ml
EAN-kod.

Art

331441

förp.

6

Xtreme Insect Remover
med svamp

För glas, lack, krom och plast. Avlägsnar
insekter snabbt och enkelt. Idealiskt som
förbehandling innan biltvätt.
Tack vare dess nya sammansättning
penetrerar och löser SONAX Insect
Remover också de mest koncentrerade
och intorkade rester ännu snabbare än
tidigare. Skadar ej lack och plast.
EAN-kod.

Art

633250

förp.

6

Power+ Tjärlösare

Ett självseparerande avfettningsmedel på
petroleumbas som används till avfettning
av fordon samt maskin- och motordelar.
Denna produkt är emulgerbar vilket gör
att upplöst olja och fett enkelt kan spolas
bort med vatten.
Kan även användas på våta lacker.
Innehåll 500 ml.
EAN-kod.

Art

616300

förp.

12

Koncentrerad
spolarvätska 4 liter

Supereffektiv spolarvätska med KlarSikt.
Rengör effektivt vindrutan, tar bort trafikfilm och motverkar oönskade reflexer.
Med fräsch doft.
Innehåll 4 liter.
EAN-kod.

Art

62193

förp.

4
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Däckpenna

För dekorering och märkning av däck.
Penna med 4,5 mm acrylspets.
Passar även för plåt och plast.
Färg vit.
Blisterförp.
EAN-kod.

Art

60250

förp.

10

Batteriprovare

Enkel och lättavläst syraprovare i glas för
alla typer av syror.
Glascylinder längd: 130mm, totallängd
290 mm.
Blisterförp.
EAN-kod.

Silikonstift CARIX

Aktivt slikonpreparat som håller
alla gummidetaljer smidiga året runt.
Motverkar fastfrysning och håller gummit
mjukt och smidigt. Hjälper även mot gnissel mellan gummi och plåt.
Innehåll 50 ml.

Silikongummi

Silkasil - E för olika glasändamål.
God vidhäftning utan primer mot glas,
aluminium etc. Transparent.
Innehåll 70 ml.
Blisterförp.
EAN-kod.

Art

60222

Art

60212

förp.

24/288

förp.

12

Glykolprovare

Enkel och lättavläst glykolprovare i glas
för metanol-glykol och etylen.
Glascylinder längd: 130mm, totallängd
290 mm.
Blisterförp.
EAN-kod.

Art

50053

Art

50052

förp.

10/100

förp.

10/100
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Däcksvets

Reparerar och pumpar punkterade
däck, utan demontering av hjulet.
Kan användas på alla typer
av slanglösa däck.
EAN-kod.

Upp till 155 mm däck, 300 ml.
Art

60171

Upp till 195 mm däck, 500 ml.
Art

60172

förp.

12

Kylartätning

Flytande tätningsmedel för kylsystemet.
Bildar en varaktig tätning, beständig mot
höga temperaturer, vattentryck och vibrationer. Fungerar i alla kylvätskor i system
upp till 11 liter.
EAN-kod.

Art

60167
60173

förp.

6

125 ml
250 ml

Kylarrensning

Avlägsnar snabbt rost, slam och andra
föroreningar i kylarsystemet.
Rensar igensatta vattenkanaler.
Angriper ej gummi- och metalldetaljer.
Innehåller 250 ml.
EAN-kod.

Art

60169

förp.

6

Motorsvets

Flytande tätningsmedel för varaktig
reparation av invändiga och utvändiga
läckage på cylinderblock, vattenmantlar etc. Fungerar på gjutgods, stål och
aluminium och är beständigt mot höga
temperaturer, vattentryck och vibration.
Kan användas för varje vattenkyld motor
och täpper ej till vattenkanaler.
EAN-kod.

Art
Art

förp.

60168 250 ml
60170 500 ml

12
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Lagningspasta

Sprickor och hål i avgassystemet kan
snabbt åtgärdas med pastan. Genom
avgasvärmen härdar pastan och bildar
en tillförlitlig och gastät lagning. Asbestfri.
Inneh 200 gr. Plåtburk.
EAN-kod.

Reparationsbandage

Art

60161

Lagar större hål och sprickor bestående
och gastätt. Lindas runt avgasröret och
bindes fast med tråd (medföljer). Härdar genom avgasvärmen och bildar en
beständig och gastät lagning. I
nneh 117 gr.
Blisterförp.
EAN-kod.

förp.

6

Art

60162

förp.

12

Monteringspasta

För bättre montering av avgassystem:
pastan bildar en gastät skarv av
avgasvärmen.
Innehåll 74 gram.
Blisterförp.
EAN-kod.

Art

60163

förp.

12
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Vaxschampoo 0,5 liter

Rengör och vaxar i en enda behandling.
Biologiskt nedbrytbart.
EAN-kod.

Art

62182

förp.

12

Bromsvätska

DOT4 (SAE J 1703 DOT3). Passar till
alla moderna bilar. Den har de bästa
smörjegenskaper för såväl gummi som
metall och är blandbar med alla andra
förstklassiga bromsvätskor. Denna
bromsvätska uppfyller även normerna för
FMV SS 115, SAE J 1703 och DOT3.
EAN-kod.

Art
Art

62131
62134

0.25 l
5l

Universalsilikon vit

• I båten runt ventiler, rutor och
genomföringar i skrovet etc.
• Universalsilikon i ett tunt skikt är
utmärkt som lim.
• Snabbhärdande
• Luktsvag
• Antimögelbehandlad
• Mycket god beständighet mot UVstrålning, ozon, fukt

• I båten runt ventiler, rutor och
genomföringar i skrovet etc.
• Universalsilikon i ett tunt skikt är
utmärkt som lim.
• Snabbhärdande
• Luktsvag
• Antimögelbehandlad
• Mycket god beständighet mot UVstrålning, ozon, fukt

I och på huset t.ex kylskåp, frysar, runt
fönster, väderisolering och skydd av
instrument och elektriska komponenter,
fönsterbleck och genomföringar i fasad etc

Art

60205

Art

60206

förp.

12

förp.

12

Avmineraliserat vatten för tekniskt bruk.
För batterier, strykjärn etc.
EAN-kod.

Art

62402

förp.

12

förp. 24
förp. 3

Universalsilikon transp.

I och på huset t.ex kylskåp, frysar, runt
fönster, väderisolering och skydd av
instrument och elektriska komponenter,
fönsterbleck och genomföringar i fasad etc

Batterivatten - blåtind 1 lit.

Rubber Fix

Limmar, förseglar, fyller: gummi, läder,
textil, neopren, plast, trä, metall och
keramik.

Speciellt lämpligt för reparationer av sömmar och hål, sulor på (sport) skor, stövlar,
handskar, uppblåsbara gummibåtar, tält,
våtdräkter, dykutrustning, regnkläder mm.

Art

60209

förp.

10
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Oljetillsatser

Miljöinformation

Red Line Oil utvecklar och tillverkar ett
program av olje- och tillsatsprodukter
som uteslutande är fullsyntetiska. Den
syntetoljebas som används är polyolestrar, dessa framställs ur vegetabiliskaoch animaliska oljor varför en mycket
hög nerbrytbarhet i naturen erhålls. Jämfört med mineral- och delsyntetoljor är
skillnaden i nerbrytbarhet stor.
Genom att använda Red Line oil:s
oljeprodukter så minskas avgasutsläppen
effektivt under alla typer av driftsförhållanden. Då oljan ökar verkningsgraden
till följd av minskad friktion och minskat
flytmotstånd.
Tillsatsprodukterna gör det möjligt för
bränsle- och kylsystem att fungera på
bästa sätt så att förbränningen blir så
effektiv som möjligt med minsta möjliga
avgasutsläpp. Detta tillsammans gör att
motor och transmission fungerar optimalt
med så låg bränsleförbrukning som möjligt och minsta möjliga miljöpåverkan under många år och många mil. Red Line
förpackar sina produkter i flaskor som är
gjorda av miljövänlig HDPE och PET.

Transmissionolja
ShockProof Heavy Weight

ShockProof® Gear Oil för användning
i konventionella och racing applikationer där höga eller mycket höga laster
förekommer. ShockProof innehåller
en mycket unik lösning som bildar en
extremt stark och ”fjädrande” oljefilm
på kuggarna och förhindrar på så sätt
uppkomsten av kuggbrott samtidigt som
lägre viskositeter kan användas.
Sin extrema förmåga att skydda transmissionen kombineras med mycket goda
egenskaper för bra växlingskvalitet.
Detta gäller såväl konventionella växellådor, s k dogbox-lådor som separtsmorda
växellådor i motorcyklar och växelhus
i marinapplikation samt kedjetransmission i snöskotrar. Finns som SuperLight,
LightWeight (på bilden) och HeavyWeight.
Fördelar:
• Lägsta möjliga friktionskoefficient
• Minskar driftstemperaturen avsevärt
• Ger mycket tjockare oljefilm på
kuggarna
• Extremt hög vidhäftningsförmåga
• Förhindrar metall-metall kontakt
• Minskar missljud i transmissionen

Art

60129

förp.

12

Red Line Växellådsolja
MTL och MT-90

Var noga med vilken olja du väljer till växellådan eftersom valet av olja ofta är hela
skillnaden mellan en väl- och dåligt fungerande växellåda. Red Line MTL/MT-90
ger ett mycket gott skydd tillsammans
med att växellådan blir mycket lättväxlad.
Möjliggör snabba upp- och nedväxlingar
utan missljud.
Mycket temperaturstabil för bästa växlingsegenskaper och skydd under alla
temperatur- och driftsförhållanden.
Ger bästa möjliga skydd för växeldrev
och lager. Sänker temperaturen i växellådan under drift. Ger snabb smörjning
och förlänger växellådans livslängd. Kan
användas med förlängda bytesintervaller. Ökar verkningsgraden med 1-5%
för bättre bränsleekonomi och minskat
slitage.
Växellådsoljorna MTL och MT-90 har
en friktionskoefficient som är perfekt för
snabba synkroniseringar och möjliggör
snabba upp- och nerväxlingar. MTL och
MT-90 ska användas där man rekommenderar motorolja, ATF eller GL-1,
GL-2, GL-3 och GL-4 hypoid olja. Mineralolja av multigradetyp innehåller polymertillsatser som snabbt bryts ner mellan
kuggtänderna.
Innehåll 946 ml.
EAN-kod.

MTL
70W80		
MT-90 75W90		

Art 60130
Art 60131

förp. 12

AB Belwacprodukter Stenhuggarv. 7B SE 132 38 Saltsjö-Boo Sweden Tel 08-742 20 10 Fax 08-798 41 20 order@belwac.se www.belwac.se 23

5/24

BILVÅRD/KEMIKALIER
Oljetillsatser

ChainCase Oil

Red Line ChainCase Oil är speciellt
utformad för att ge maximalt skydd
och maximala prestande i snöskoter
transmissioner. Oljan är fullsyntetisk och
bygger på polyester som basolja. Polyester har de högsta tekniska smörjegenskaperna och gör det möjligt att bygga
en helt unik kedjehusolja. Oljan har en
mycket stabil viskositet över ett brett temperaturområde. Oljan ger samtidigt en
oljefilm som är starkare än motsvarande
mineralsamt syntetoljaprodukter med
annan basolja.
Kedjehusoljan har en mycket hög vidhäftningsförmåga på metall vilket förhindrar vatten att komma i kontakt med
metallen och helt förhindra uppkomst av
korrosion. Den höga vidhäftningsförmågan i kombination med en riktigt stark
oljefilm minskar givetvis slitaget samtidigt
som verkningsgraden förbättras. Oljans
mycket höga stabilitet förhindrar uppkomsten av slaggprodukter vilket är ett
vanligt problem med mineraloljer. Mindre
slaggprodukter förhindrar slitage på drev,
kedja och tätningar.
Den konstanta viskositeten gör att oljan
flyter ner till -65 ° C för bästa och effektivaste skydd för lager samtidigt som
smörjegenskaperna vid höga temperaturer vida överträffar de hos en mineraloljebaserad SAE 140.
177 ml.
EAN-kod.

Art

60149

förp. 12

Tillsatsolja för differentialbroms

Limited-Slip eller Positraction enheter
använder plattor eller lameller för att ge
tillräcklig lock-up till differentialen. Hala
oljor behövs för att motverka uppkomsten
av missljud, men för hala oljor leder till
okontrollerat hjulspinn som ger minskad
dragkraft. För perfekta dragkraftsegenskaper så rekommenderar vi Red Line
75W90NS och tillsätt detta additiv till
missljudet försvinner.
Uppfyller villkoren för de flesta tillverkare
bl a GM 1052358, Ford M2C118-A,
M2C196-A, 19B546-MA, Chrysler
4318060. Friction-Modifier/break-In Additive skall även användas vid inkörning av
nya differentaler. Tillsatsen minskar friktionen avsevärt under inkörningen. Utan
tillsatsen så kommer temperaturutvecklingen mellan två kuggflanker i kontakt att
förstöra ythärdningen på kuggarna. Detta
leder till ökat slitage på kuggarna. Denna
produkt minskar temperaturen under
inkörning med så mycket som 28˚C.
Denna produkt är blandbar med andra
mineral- och syntetoljor.
Red Line Gear Oils innehåller redan
denna tillsats förutom 75W90NS och
75W140NS (NS = Non-Slip).
Fördelar:

• Ger exaktare lock-up egenskaper för
lamelldiff & positraction • Minskar missljud i differentialer utrustade med lamelldiff
eller positraction • Uppfyller alla specifikationer • Minskar friktionen och temperaturutvecklingen vid inkörning. Ökar livslängden på differentialen
efter inkörning.

Art

60139

förp.

12

ShockProof Light Weight

Högkvalitetsolja som hjälper till att sänka
temperaturen i transmissionen till följd
av minskad friktion. Detta leder till bättre
livslängd och lägre bränsleförbrukning.
Används till extremt hårt belastade transmissioner, både växellådor och slutväxlar. Kan även användas till transmissioner med missljud som härstammar från
skadade kuggar
Innehåll 946 ml.
EAN-kod.

Art

60133

förp. 12

Red Line 75W140 GL-5
Gear Oil 0,95 l
(Ersätter art 60149 Chain Case)

75W140 GL-5 är en fullsyntetisk hypoidolja av superpremium kvalitet.
Rekommenderas till slutväxlar på Ford
Mustang, Ford F150, Dodge RAM, Jeep
Cherokee samt många BMW med s k
“lamell-diﬀ”. 75W140 är baserad på
Poly-ol-Ester vilket ger en rad tekniska
fördelar så som extremt hög vidhäftning
på metall, minskad friktion, mycket hög
temperaturtålighet och bättre verkningsgrad. Detta leder till kraftigt förbättrad
teknisk hållbarhet under alla typer av
driftsförhållanden. 75W140 innehåller
LS-tillsats för s k “lamell-diﬀar”. Oljan
ska inte användas i manuella växellådor
då LS-tillsatsen kan leda till försämrad
växlingskvalitet. 75W140 uppfyller och
överträﬀar kraven för API GL-5, GL-6,
MT-1, MIL-L-2105E, samt SAE J2360.

Art

60147

förp. 12
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Transmissionsolja D6 ATF

Red Lines syntetiska ATF-oljor är utvecklade för bättre växlingsegenskaper under
kalla väderförhållanden, men också för
användning vid höga temperaturer utan
att beläggningar skapas på ventiler och
lameller som kan leda till växellådshaverier. I jämförelse med mineralbaserade,
semi-syntetiska och andra helsyntetiska
ATF-oljor, har Red Line-oljorna bättre
termisk stabilitet i kombination med lägre
flyktighet och lägre viskositet. Innehålleer
0,946 l.

Art 60158
förp. 12

Transmissionsolja
75W90NS

75W90NS är en fullsyntetisk olja, baserad på Poly-Alfa-Olefin & Poly-Ol-Ester,
av högsta premiumkvalitet. Produkten
är utvecklad för att användas i manuella
växellådor där API GL-5 föreskrivs. Oljan
har mycket välbalanserade friktionsegenskaper som gör det möjligt att förbättra
växlingskvaliteten på ett påtagligt sätt.
Basoljornas höga tekniska egenskaper
ger mycket högt kuggskydd med extremt
stabil viskositet som ger ett minimum av
slitage samtidigt som oljetemperaturen
sjunker. 75W90NS har en mycket hög
temperaturstabilitet som får växellådan
att kännas lättväxlad oavsett temperaturförhållande. 75W90NS rekommenderas
till bl a Subaru, Porsche samt till många
Ferrari. 75W90NS kan också användas
tillsammans med vår Friction Modifier,
för att balansera friktionsegenskaperna,
i slutväxlar med så kallad lamell-diff för
att erhålla snabbare lock-up och bättre
grepp i utgången av kurvor.

Art 60156

C+ATF-olja

I jämförelse med mineralbaserade, semisyntetiska och andra helsyntetiska ATFoljor, har Red Line-oljorna bättre termisk
stabilitet i kombination med lägre flyktighet och lägre viskositet. Den balanserade
friktionskaraktäristiken ger mjuka och
konsekventa växlingsegenskaper även
under förlängda serviceintervaller.
Dexron III samt GL- 4 godkänd olja
avsedd för högre driftstemperaturer och
belastningar.

Transmissionsolja
75W90

75W90 GL-5 är en fullsyntetisk hypoidolja, baserad på Poly-Alfa-Olefin & PolyOl-Ester, av högsta premiumkvalitet. Rekommenderas till slutväxlar av de flesta
biltillverkarna. Basoljan i 75W90 ger en
rad tekniska fördelar så som extremt hög
vidhäftning på metall, minskad friktion,
mycket hög temperaturtålighet och bättre
verkningsgrad. Detta leder till kraftigt förbättrad teknisk hållbarhet under alla typer
av driftsförhållanden. 75W90 innehåller
LS-tillsats för s k “lamell-diffar”. Oljan
ska inte användas i manuella växellådor
då LS-tillsatsen kan leda till försämrad
växlingskvalitet. Produkten ska användas där tillverkaren specificerar 75W90,
80W90 eller SAE 90. 75W90 uppfyller
och överträffar kraven för API GL-5, GL6, MT-1, MIL-L-2105E, Chrysler MS9763,
SAE J2360 samt MB 235.0/20/6/8.

Art 60155
förp. 12

förp. 12

Art 60157
förp. 12
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Bränsletillsatser

SI-Alcohol

Alkoholbränsle (E85, Etanol & Metanol)
är mycket torrt och strävt. Detta leder
till slitage i spridare, bränslepump och i
cylindrarna. SI-Alcohol är utvecklat för
att förhindra slitage och korrision även
under de mest påfrestande förhållanden.
Den är därfär även mycket effektiv till
racingapplikation. Med förbättrad smörjning får man jämnare motorgång och
bättre förbränning med mer effekt och
renare avgaser. Red Line SI-Alcohol är
utvecklad för att fungera tillsammans
med katalysatorer och kan utan risk för
skador användas kontinuerligt.
443 ml.
EAN-kod.

Art 60136

Bensintillsats Sl-1

Komplett tillsats som rengör
spridare och förgasare. Motverkar rost i
bränslesystemet. Rengör insugningsventiler från beläggningar. Smörjer i förbränningsrummet. Minskar oktanbehovet till
följd av rengöring.
Motverkar knackningar och glödtändningar. För bilar med och utan katalysator. Motverkar tvekningar och ryckningar
vid gaspådrag. Ger en ökad förbränning
med renare avgaser som följd. Innehåll
443 ml.
EAN-kod.

Art

60125

Dieseltillsats 85 Plus

Komplett dieseltillsats, för personbilsdieslar som smörjer injektorer och pumpar. Rengör injektorer.
Minskar knackningar i motorn.
Förbättrar bränsleekonomin med upp till
5%. Minskar rökgaser och dieselemissioner. Återställer förlorad effekt.
Motverkar rostangrepp i bränslesystem.
Oskadlig för katalysatorer. Innehåller
ingen alkohol. Innehåll 355 ml.
EAN-kod.

Art

60126

förp. 12

förp. 12

förp. 12

Blyersättning

Dieseltillsats RL-2

• Skyddar ventiler och ventilsäten.
• Skyddar ventilstyrningarna.
• Rengör förgasare och spridare.
• Reducerar beläggningar på ventilerna.
• Skadar inte katalysatorer.
• Smörjer bränslesystemet.
• Koncentrerad för att ge bra ekonomi.
• Kan användas i alla typer av blyfri
bensin.

• Smörjer spridare, bränslepumpar
och cylindrar.
• Minskar slitage.
• Rengör spridare.
• Motverkar korrosion.
• Skadar inte katalysatorer.
• Ger jämnare motorgång.

Art

60151

förp. 12

Art

60123

förp. 12

Diesel Fuel biostat

Förhindrar och tar bort bakterieangrepp i
dieselbränsle. Håller bränslesystemet fritt
från bakterier och alger och förhindrar
effektivt driftstörningar och slitage. Mikroorganismer är vanligt förekommande
i dieselbränsle och är luft eller vattenburna. Skadar inga motorkomponenter
eller slangar.
335 ml.
EAN-kod.

Art

60138

förp. 12
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Seal Saver 177 ml

När gummi åldras så blir det hårt och
tappar sin flexibilitet och tätningsförmåga. Red Line Seal Saver tillför ämnen
som gör gummit mjukare och flexiblare.
Detta leder till att tätningar som börjat
läcka, snabbt och enkelt återfår sin tätningsförmåga utan att de behöver bytas
ut. Red Line Seal Saver innehåller inga
hälsoskadliga (cancerogena) ftalater.
Seal Saver kan tillsättas alla typer av
oljor (mineral, del-, hel- och fullsyntet.)
177 ml.
EAN-kod.

Art

Seal Saver 0,946 L

När gummi åldras så blir det hårt och tappar sin flexibilitet och tätningsförmåga.
Red Line Seal Saver tillför ämnen som
gör gummit mjukare och flexiblare. Detta
leder till att tätningar som börjat läcka,
snabbt och enkelt återfår sin tätningsförmåga utan att de behöver bytas ut.

Art 60159
förp. 12

60137

förp. 12

Motorolja 10W40

Red Lines fullsyntetiska oljor är unika i
flera avseenden. Exempelvis är de polyolesterbaserade, det vanligaste smörjmedlet som används i bl a Formel 1 motorer.
Red Lines fullsyntetiska oljor smörjer
motorns alla delar mycket effektivt, även
vid de nya långa serviceintervallerna
(15.000 till 30.000 km). Regelbunden
service med Red Lines motorolja sparar
bränsle, minskar risken för missljud från
ventilerna och minskar slitage på bl a
kamaxlar och andra motorkomponenter.
EAN-kod.

Art

60152

1 liter

Art

60153

4 liter

förp. 12

förp. 4

Monteringsfett/ Assemblylube
Red Line Assembly Lube är utformad för
att användas som ett smörjmedel man
applicerar på alla slitageytor före montering
av motorkomponenter i avsikt att minimera
metall-metall kontakt när motorn startas
och innan tillräckligt oljetryck och oljeflöde
uppstått. Assembly Lube är fullt blandbar
med olja och sätter alltså inte igen oljefilter
eller oljekanaler. Det kan användas till alla
smorda delar så som kamaxlar, vippor,
kolvar, lager och på bult/ skruvgängor.
Använd bara en liten mängd på lager- och
kolvytor, för mycket kan göra det svårt att
vrida runt motorn. Använd inte Assembly
Lube på avgasbultar eller andra extremt
varma bultar, dessa behöver anti-kärv
medel.

Art

60146

CV-2 Syntetiskt fett

Red Line CV-2 fett är formulerad för att
motstå de extrema temperaturer och tryck
som förekommer i hjullager, drivknutar
och kulleder. Den utmärkta temperaturstabiliteten, skyddet mot höga belastningar
samt vattenskyddet gör det möjligt för
produkten att överglänsa de bästa av
konventionella fetter, både mineral- och
syntetbaserade. Fettet kan användas i ett
brett spektra av applikationer i ett temperaturintervall av -70°C till 260°C, den ger
samtidigt ett mycket gott oxidations- och
korrisionsskydd, liten avdunstning och låg
oljeseparation. Dess inverkan på gummitätningar är minimal. Det exceptionella
högtrycksskyddet samt lättflutenheten
hos den syntetiska oljan möjliggör en
ökning av livslängden på lager med 200%
till 800%. Red Line CV-2 fett finns som
ett rött molybdenförstärkt fett. Det kan
användas i både racing och standard
applikation. Red Line CV-2 fett kan också
användas i industriapplikation som i lager
till generatorer med höga temperaturer,
kullager med höga hastigheter, lager till
bandtransportörer, snäckväxlar servomekanismer samt apllikationer där vibrationer kan ge nötning och korrision.
EAN-kod.
Fördelar:
• Brett användningsområde
• Tål mycket höga termiska och fysiska
belastningar
• Minskar risken för oljeseparation
• Mycket temperaturstabil

Art

60150

förp.

6

113 g

förp. 6
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Red Line RL-Anti-Gel

Dieselbränsle innehåller vax och vanligtvis vatten. Vid kyla faller vaxet ur lösning och vattnet i bränslet fryser. Vaxet
kristalliseras på botten av bränsletanken
och bildar en parafinliknande massa.
Bränslepumpen suger upp vaxkristallerna i bränslesystemet vilket sätter igen
bränslefilter och ledningar. Detta leder till
driftsstörningar, hög bränsleförbrukning
och startproblem.
RL Anti-Gel eliminerar problemen med
paraffinering i dieselbränsle under kalla
förhållanden.
RL Anti-Gel sänker även fryspunkten på
vattnet i bränslet till -30 grader vilket i sin
tur sänker fryspunkten på bränslet till -40
grader.

WaterRemover/Antifreeze

Är ett effektivt medel för att undvika vatten och is i bränslesystemet och ger bl
a följande fördelar: För både bensin och
dieselmotorer. Löser upp vatten i bränslet och håller det löst i bränslet.
Sänker vattnets fryspunkt till ca. -20°C.
Smörjer bränsle- vattnet lösningen för
minskat slitage. Rengör, i underhållande
syfte, injektorer och förgasare.
Motverkar korrosion. Innehåller ingen
alkohol. Innehåll 355 ml.
EAN-kod.

Art

60127

förp. 12

Kylartillsats WaterWetter

WaterWetter förbättrar kylvattnets förmåga att suga upp värmen ifrån motorn,
varför vattnet snabbare når arbetstemperatur. detta leder till avsevärt förbättrad
kapacitet i värmepaketet som förser bilen
med varmluft till kupén, samt minskning
av risken för överhettning och kokning.
minskar även rost och korrision. Rengör
och smörjer tätningar i vattenpumpen.
Innehåll 355 ml.
EAN-kod.

Art

60132

förp.

12

• Smörjer injektorer och pumpar
• Förbättrar bränsleekonomin
• Löser vaxkristalliseringar i bränsle
systemet
• Sänker fryspunkten på bränslet
• Tar bort vatten ur bränslesystemet

En flaska behandlar upp till 380 liter
diesel vid kontinuerlig användning. Vid
extrem kyla rekommenderas en flaska till
190 liter diesel.

Art 60145		
förp. 12

Styrservoolja

Ger ett mycket bättre slitageskydd
och motstånd mot termisk nedbrytning.
Lämplig för alla styrservoanläggningar
utom de som är sammansatta med
nivåreglering (ex Citroen) samt
Hondas servosystem.
Förbättrar effekten i servoanläggningen genom att förhindra uppkomsten av ”kuggande” känsla i ratten
samt att servoverkan försvinner
(sk fading) under varma och
högbelastade omständigheter.
EAN-kod.

Art 60128		
Art 60135		

946 ml
355 ml

förp. 12
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Rislone läckstopp motorolja

Problemlösaren för motoroljeläckage.
Stoppar läckage vid tätningar och
packningar som beror på motorns
slitage och åldrande. Kan användas i
ALLA bension- och dieselmotorer som
använder konventionell och syntetisk
motorolja med lång livslängd.

Art nr		

förp		

Art nr		

förp		

160110
6

Rislone läckstopp
transmission

Stoppar & tätar läckage i växellådor.
Stoppar läckage vid tätningar och
packningar som beror på växellådans
slitage och åldrande. Kan användas
ned ALLA typer av transmissionsoljor.

Art nr		

förp		

160510
6

6

Stoppar & tätar läckage i styrservon.
Stoppar läckage vid tätningar och Oringar som beror på servo-styrningens
slitage och åldrande. Kan användas
ned ALLA typer av styrservovätskor.

förp		

Problemlösaren för kylarläckage.
Stoppar och tätar kylarläckage. Kan
användas ned ALLA typer av frostskydd.

160410

Rislone läckstopp
servostyrning

Art nr		

Rislone läckstopp kylare

160610
6

Rislone Fuel Injektor Cleaner Upper Cylinder
Rengör, tystar och smörjer alla
bränslesystem.

Håller spridare, insug, EGR, turbo, ventiler och förbränningsrum rent. Minskar
avgasrelaterade problem.
För 76L bränsle - bensin, diesel, etanol.

Art nr		

förp		

160710
6

Rislone Water Remover
Fuel Dryer

Driver ut vatten, kondens, vaxkristaller
och dödar bakterier. Ger bättre avgasvärde. För 76L bränsle - bensin, diesel,
etanol.

Art nr		

förp		

160720
6
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Poppy

Poppy Hibiscus

10 olika dofter.

Innehåll 150 ml. Förpackad i glasflaska
med avstängningsbart lock.
Sortimentsförpackad med
10 dofter.
EAN-kod.

Art

Innehåll 150 ml. Förpackad i glasflaska
med avstängningsbart lock.
EAN-kod.

Art

60042

Poppy Pine

Innehåll 150 ml. Förpackad i glasflaska
med avstängningsbart lock.
EAN-kod.

Art

60043

förp. 1

förp. 1

Poppy Cattleya

Poppy Gardenia

60041

förp. 10

Poppy Lavender

Innehåll 150 ml. Förpackad i glasflaska
med avstängningsbart lock.
EAN-kod.

Art

60044

Innehåll 150 ml. Förpackad i glasflaska
med avstängningsbart lock.
EAN-kod.

Art

förp. 1

60045

Innehåll 150 ml. Förpackad i glasflaska
med avstängningsbart lock.
EAN-kod.

Art

förp. 1

60046

förp. 1

Dubbelhäftande tejp
Passar till Poppy doftflaska.

Art

40099
par
40099-1 styck
40100

förp. 1

3-pack

Poppy
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Poppy Jasmin

Innehåll 150 ml. Förpackad i glasflaska
med avstängningsbart lock.
EAN-kod.

Art

60048

förp. 1
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Poppy Cherry

Innehåll 150 ml. Förpackad i glasflaska
med avstängningsbart lock.
EAN-kod.

Art

60049

Poppy Freesia

Innehåll 150 ml. Förpackad i glasflaska
med avstängningsbart lock.
EAN-kod.

Art

förp. 1

60051

förp. 1

Lysdiodplatta

Lysdiodplatta till Poppy doftflaska
USB kontakt. Skiftande belysning i sju
färger. (Flaska ingår ej)
Förpackning, plastpåse med ryttare.

Art

Poppy Strawberry

Innehåll 150 ml. Förpackad i glasflaska
med avstängningsbart lock.
EAN-kod.

Art

60052

förp. 1

40077

förp. 1

Poppy Citrus

Innehåll 150 ml. Förpackad i glasflaska
med avstängningsbart lock.
EAN-kod.

Art

Lysdiodplatta

60054

Lysdiodplatta till Poppy doftflaska
USB kontakt. Skiftande och fast belysning i sju färger. (Flaska ingår ej)
Förpackning, plastpåse med ryttare.

förp. 1

Art

40078

förp. 1

Poppy Vanilla

Innehåll 150 ml. Förpackad i glasflaska
med avstängningsbart lock.
EAN-kod.

Art

60057

förp. 1

Vikingahjälmar/tomteluvor
Passar till Poppy doftflaska.

Art

40081
40087
40089
40088
40079

förp. 1

Vikingahjälm
”
”
”
Tomteluva

Sverige
Norge
Finland
Danmark

Lysdiodplatta

Lysdiodplatta till Poppy doftflaska USB
kontakt. Skiftande och fast belysning i sju
färger med controller för att ställa hastighet och färgstyrka.Förpackning, plastpåse med ryttare.

Art

40091

förp. 1
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Poppy Grace Mate
Pappersdoft Hibiscus

Förpackning plastpåse med ryttare.
5 gram.

Art

50442

5/32

BILVÅRD/KEMIKALIER

Poppy Grace Mate
Pappersdoft Pine

Förpackning plastpåse med ryttare.
5 gram.

Art

50443

Poppy Grace Mate
Pappersdoft Lavender

Förpackning plastpåse med ryttare.
5 gram.

Art

50444

förp. 1

förp. 1

förp. 1

Poppy Grace Mate
Pappersdoft Cattleya

Poppy Grace Mate
Pappersdoft Gardenia

Poppy Grace Mate
Pappersdoft Jasmin

Förpackning plastpåse med ryttare.
5 gram.

Art

50445

förp. 1

Förpackning plastpåse med ryttare.
5 gram.

Art

50446

förp. 1

Förpackning plastpåse med ryttare.
5 gram.

Art

50448

förp. 1
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Poppy Grace Mate
Pappersdoft Cherry

Förpackning plastpåse med ryttare.
5 gram.

Art

50449

Poppy Grace Mate
Pappersdoft Freesia

Förpackning plastpåse med ryttare.
5 gram.

Art

50451

Poppy Grace Mate
Pappersdoft Strawberry
Förpackning plastpåse med ryttare.
5 gram.

Art

50452

förp. 1

förp. 1

förp. 1

Poppy Grace Mate
Pappersdoft Citrus

Poppy Grace Mate
Pappersdoft Vanille

Poppy Grace Mate
Pappersdoft Artic Freeze

Förpackning plastpåse med ryttare.
5 gram.

Art

50454

förp. 1

Förpackning plastpåse med ryttare.
5 gram.

Art

50457

förp. 1

Förpackning plastpåse med ryttare.
5 gram.

Art

50458

förp. 1
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Poppy Grace Mate
Pappersdoft Bubble Gum
Förpackning plastpåse med ryttare.
5 gram.

Art

50459

förp. 1

5/34

Poppy Grace Mate
Pappersdoft New Car

Förpackning plastpåse med ryttare.
5 gram.

Art

50460

förp. 1
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Dofttärningar

För upphängning. Doft sportparfym. Förpackade 6 st. Sorterade, svar, vit, röd.
Dim 50x50 mm. Blisterförp.
EAN-kod.

Art

610838

förp.

6/96

Doft Imagine

Nybilsdoft.
Karta om 12 st. 1-pack.
Förp. plastpåse m ryttare.
EAN-kod.

Doft Imagine

Breeze.
Karta om 12 st. 1-pack.
Förp. plastpåse m ryttare.
EAN-kod.

Doft Imagine

Water Melon.
Karta om 12 st. 1-pack.
Förp. plastpåse m ryttare.
EAN-kod.

Art

610016

Art

610017

förp.

12/240

förp.

12/240

Doft Imagine

Vanilj.
Karta om 12 st. 1-pack.
Förp. plastpåse m ryttare.
EAN-kod.

Doft Imagine

Black Ray.
Karta om 12 st. 1-pack.
Förp. plastpåse m ryttare.
EAN-kod.

Art

610003

Art

610004

Art

610005

förp.

12/240

förp.

12/240

förp.

12/240
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”California Dream”
doftkillar

4 olika modeller. Kart. om 12 st 1-pack
Förp. plastpåse m ryttare.
EAN-kod.

Art

610878

förp.

24/240

”Romantic Dream” dofttjejer
4 olika modeller.
Förp. plastpåse.
EAN-kod.

Art.

600264

förp.

24/240

Air Freshener
”Fresh Moose”
Dim 80x80x80 mm.
Förp. plastpåse
EAN-kod.

Art
Art
Art
Art

681008
681009
681010
681011

New Car
Citron
Vanilj
Äpple

förp. 24/240

Doft Shoes Red & Black
Doft Vanilla.

Art.

förp.

682001
6

”Passion girl” dofttjejer
4 olika modeller/1-pack.
Doft Designer Parfume.

Art.

600267

förp.

12
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Black & White

Sortiment med 3 olika motiv.
Nybilsdoft.
Kart. om 12 st 1-pack.
Förp. plastpåse m ryttare.
EAN-kod.

Art.

610002

förp.

24

Happy Face

Sort. med 3 olika motiv, för upphängning.
Doft Vanilla.
Förp. plastpåse med ryttare.

Doft Dödskalle vit

”King of the road”. Sportfresh.
Förp. plastpåse med ryttare.
EAN-kod.

Art.

610001

förp.

24

Doft super fresh melon
Kart. om 24 st 1-pack.
Förp. plastpåse m ryttare.
EAN-kod.

Art.

610026

förp.

24

Smiling Heart

Sort. med 3 olika motiv, för upphängning.
Doft Bubble Gum.
Förp. plastpåse med ryttare.

Art.

610029

Art.

610030

förp.

12

förp.

12
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Doft Tropical Fruits

För montering på bilens luftintag.
Reglerbar ventil.
Lev med refill. Innehåll 4 ml.
Blisterförp.
EAN-kod.

Doft Paradise

För montering på bilens luftintag.
Reglerbar ventil.
Lev med refill. Innehåll 4 ml.
Blisterförp.
EAN-kod.

Doft Vanilla

För montering på bilens luftintag.
Reglerbar ventil.
Lev med refill. Innehåll 4 ml.
Blisterförp.
EAN-kod.

Art.

610006

Art.

610007

Art.

610008

förp.

6/48

förp.

6/48

förp.

6/48

Doft Breeze

För montering på bilens luftintag.
Reglerbar ventil.
Lev med refill. Innehåll 4 ml.
Blisterförp.
EAN-kod.

Doft Apple

För montering på bilens luftintag.
Reglerbar ventil.
Lev med refill. Innehåll 4 ml.
Blisterförp.
EAN-kod.

Doft Orange

För montering på bilens luftintag.
Reglerbar ventil.
Lev med refill. Innehåll 4 ml.
Blisterförp.
EAN-kod.

Art.

610009

Art.

610018

Art.

610019

förp.

6/48

förp.

6/48

förp.

6/48
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BILVÅRD/KEMIKALIER

Doft Sport

Modernt designad luftrenare med sugkopp.Tillverkad av återvinningsbar plast.
Blisterförp.
EAN-kod.

Doft New Car

Modernt designad luftrenare med sugkopp.Tillverkad av återvinningsbar plast.
Blisterförp.
EAN-kod.

Dofttärning i velour

För upphängning. Doft Fresh Coconut.
Färg röd, blå, svart. Dim 50 x 50 mm.
Blisterförp.

Art.

610027

Art.

610028

Art.

610840

förp.

8

förp.

8

förp.

par

Doft fotboll

För upphängning. Doft Sport fresh.
Färg gul/blå och blå/gul.
Blisterförp.

Art.

682005

förp.

6

Doft Polar Friends
Vinterklädda mjukisdjur.
Doft Breeze.

Art.

681003

förp.

4

Doft Carnival

Olika figurer/1-pack. Doft Vanilla.

Art.

682008

förp.

6
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BILVÅRD/KEMIKALIER

Pumpspray Citron
Innehåll 75 ml.
Plastflaska.
Blisterförp.
EAN-kod.

Pumpspray Tallbarr
Innehåll 75 ml.
Plastflaska.
Blisterförp.
EAN-kod.

Pumpspray Vanilj
Innehåll 75 ml.
Plastflaska.
Blisterförp.
EAN-kod.

Art.

64001

Art.

64002

Art.

64003

förp.

6

förp.

6

förp.

6

Pumpspray Jordgubb
Innehåll 75 ml.
Plastflaska.
Blisterförp.
EAN-kod.
Art.

64004

förp. 6

Pumpspray Äpple
Innehåll 75 ml.
Plastflaska.
Blisterförp.
EAN-kod.

Pumpspray Breeze
Innehåll 75 ml.
Plastflaska.
Blisterförp.
EAN-kod.

Art.

64005

Art.

64006

förp.

6

förp.

6
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BILVÅRD/KEMIKALIER

Pumpspray Cool Ice
Innehåll 75 ml.
Plastflaska.
Blisterförp.
EAN-kod.

Pumpspray Anti rök
Innehåll 75 ml.
Plastflaska.
Blisterförp.
EAN-kod.

Art.

64007

Art.

64008

förp.

6

förp.

6

Dofttablett för diskmaskin,
citron
Tar bort obehaglig lukt i diskmaskinen.
DCF-1. 2-pack.
Blisterförp.
EAN-kod.

Art.

691001

förp.

10
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