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MX GUNK Nano teknoloji çok amaçlı yağlayıcıdır. Çok yüksek dirençli 
bir yağ film tabakası oluşturur, basınca maruz çalışma alanları için 
idealdir. Su ve nem tutmaz, yüzeye çok iyi tutunur. Uzun süreli 
kullanım için çok uygundur. Kullanılan parçanın ömrünü uzatır ve 
aşınma ile korozyona karşı çok iyi korur. Kuru çalışmaya olanak verir.

Avantajları:
Çok iyi yağlama
Aşınma ve korozyondan koruma,
Basınca karşı yüksek dayanıklılık,
Su itici, nem tutmaz, iyi tutunur,
Uzun süreli kalıcı uygulama,
Uygulanan parçanın ömrünü uzatır

Uygulama alanları: Motosiklet, Motocross ve Otomobillerde her 
türlü zincirde, İp, Tekerlekler,Makaralar, Bilyalar, Zincir iç yatakları, 
Dişli ve Salyangoz şanzımanlarda, Mafsal, Debriyaj ve kavramalarda, 
Çıkrık düzeneklerde, Menteşelerde, O-Ringler, Ağırlık  çalışma 
makaralarında ve kilitlerde.
Uygulama: Kullanmadan önce çok iyi çalkalayınız. Uygulama 
yapılacak yüzeyi çok iyi temizleyin. Sonrasında ürünü eşit bir şekilde 
püskürtün ve etkisi için bekleyin.
Kullanım Miktarı: Kullanıma bağlıdır. Etki Süresi: 30 saniye

MX POWERTRAIN motor sporlarında, zor şartlarda zincir 
yağlayıcı ve kıvrılma önleyici bir tam sentetik yağlama ürünü 
olarak geliştirilmiş ve üretilmiştir. Suya dayanıklı bir koruyucu 
tabaka oluşturur, toz tutmaz, sürtünme aşınmasını azaltır ve 
dişlilerin ve zincirin ömrünü uzatır.

Avantajları : 
O-ringleri korur,
Zincir kaymasını önler,
Nemden ve sudan korur,
Çok güçlü bir yağlama ,
Yüksek derecede dayanıklılık,
Zincirin ömrünü uzatır

Uygulama alanı: Motosiklet, Motocross ve Otomobillerde her 
türlü zincirde.
Uygulama: Kullanmadan önce çok iyi çalkalayınız. Uygulama 
yapılacak yüzeyi çok iyi temizleyin. Daha sonra ürünü eşit bir 
şekilde püskürtün ve yaklaşık 10-15 dakika etki için bekleyin.
Kullanım miktarı: Kullanıma bağlıdır.  Etki süresi: 10-15 dakika.

İçerik Miktarı: 400ml     Koli Adedi: 12     Ürün Kodu: 44610 

İçerik Miktarı: 1lt     Koli Adedi: 12     Ürün Kodu: 44601İçerik Miktarı: 400ml     Koli Adedi: 12     Ürün Kodu: 44602

İçerik Miktarı: 500ml     Koli Adedi: 12     Ürün Kodu: 44608
İçerik Miktarı: 250ml     Koli Adedi: 12     Ürün Kodu: 44609

MX Zincir Yağı

Hava Filtresi Bakım ve Koruma Yağ Spreyi

Çok Amaçlı Yağlayıcı

Hava Filtresi Bakım ve Koruma Yağı

Ürün Bilgisi: 
SMOOTH AIR OIL SPRAY Köpük-hava filtresi için ÖZEL YAĞ 
spreyidir. Motocross, arazi, cadde ve atv motorlar için 
geliştirilmiştir.
SMOOTH AIR OIL en uygun hava akışını sağlar, mükemmel bir 
filtre etkisi ile motorun tam randımanlı çalışmasını garanti eder. 
Bu özel yağ hava emiş sisteminde kirliliklerin oluşmasını engeller 
ve toz, çamur kum ve nemin emilişine engel olur. Emin ve güçlü 
bir yanma ve de en yüksek motor performansı için.
Avantajları:

En uygun hava akışı ve filtre etkisi,
En üst seviyede motor gücü ve güçlü bir yanma,
Toz, Kum, çamur ve neme karşı koruma

Uygulama alanları: Motocross, arazi, cadde ve atv motorlar için.
Uygulama: Kullanmadan önce kutuyu kuvvetlice çalkalayınız. 
Temiz hava filtresinin üzerine eşit bir şekilde püskürtün. İçine ve 
dışına doğru 10-20 cm mesafeden püskürtün (Filtrenin 
büyüklüğüne göre ayarlayın). 
Uyarı: Uzun süre aynı noktaya püskürtmeyin. 
Sadece iyi havalandırılmış veya açık alanlarda uygulayın. 
Etki için 10 dakika bekleyin ve monte edin. 
Uyarı: Filtreyi sıkmayın, hafifçe bastırın.
Kirli Hava Filtresini STUFFY AIR CLEAN (Kod: 44600) ile temizleyin.
Kullanım miktarı: Kullanıma bağlı. Etki Süresi: 10 Dakika

Ürün Bilgileri: 
SMOOTH AIR OIL Köpük-hava filtresi için ÖZEL YAĞ sıvısıdır. 
Motocross, arazi, cadde ve atv motorlar için geliştirilmiştir.
SMOOTH AIR OIL en uygun hava akışını sağlar, mükemmel bir filtre 
etkisi ile motorun tam randımanlı çalışmasını garanti eder. Bu özel 
yağ hava emiş sisteminde kirliliklerin oluşmasını engeller ve toz, 
çamur, kum ve nemin emilmesine engel olur. Güvenli, güçlü bir 
yanma ve de en yüksek motor performansı için.
Avantajları:

En uygun hava akışı ve filtre etkisi,
En üst seviyede motor gücü ve güçlü bir yanma,
Toz, kum, çamur ve neme karşı koruma

Uygulama alanları: Motocross, arazi, cadde ve atv motorlar için.
Uygulama: Temiz hava filtresi doyana kadar yağa bandırın (Lastik 
Eldiven Kullanın). 10 dakika bekleyin ve monte edin. 
Uyarı: Filitreyi sıkmayın, hafifçe bastırın.
Kirli Hava Filtresini STUFFY AIR CLEAN (Kod: 44600) ile temizleyin.
Kullanım miktarı: Kullanıma bağlı. Etki Süresi: 10 Dakika

Ürün Bilgisi: 
STUFFY AIR CLEAN Yüksek etkili bu ürün köpük-hava filtresi temizleme sıvısıdır. Motocross, arazi, cadde ve atv motorlar için geliştirilmiştir.
Mükemmel bir şekilde toz, çamur, kum ve yağ tutucu kalıntıları temizler. Rahat hava akışını garanti eder. Benzin ve benzeri temizleyicilere 
karşın STUFFY AIR CLEAN filtrede form bozukluğu veya çatlama yapmaz.
Avantajları;

Mükemmel temizlik
Rahat hava akışı ve motor ömrünü uzatma
Hızlı ve basit kullanım

Uygulama Alanı: Hava filtresi temizliği,
Uygulama: STUFFY AIR CLAEN ürünümüzü kimyasal maddelere dayanıklı bir kaba (ideal 5 litrelik kova) doldurarak, hava filtresini içine yatırın. 
Hava filtresini eliniz ile sıvı içinde çalkalayın sonrasında havadar bir alanda veya kağıt peçete üzerinde bir odada kurmaya bırakın. 
Uyarı: Filtreyi bükerek veya sıkarak suyunu almaya çalışmayın, hafifçe baskı uygulayarak yapılabilir.
Kurutmadan sonra SMOOTH AIR OIL Kod: 44601/44602 uygulayın.
Temizleme sıvısı birkaç kullanım için uygundur.
Tüketim: Uygulamaya ve kirliliğe bağlıdır. Etki süresi: 5 dakika

Hava Filtresi Temizleme Sıvısı

İçerik Miktarı: 5lt     Koli Adedi: 1     Ürün Kodu: 44600



İçerik Miktarı: 400ml     Koli Adedi: 12     Ürün Kodu: 44605İçerik Miktarı: 400ml     Koli Adedi: 12     Ürün Kodu: 44604

Temizleme Spreyi Temizleme Köpüğü

Ürün Bilgisi:
FRUIT EASY CLEAN Yüksek etkili ve koruyucu temizlik spreyidir. 
Narenciye kabuklarından hazırlanan formülü ile özellikle 
çıkartama yapışkanı temizleyicidir. Çıkartmaları ve yapışkanını, 
Yağ, Gres, Vax, Katran, Reçine, Lastik artıkları, ve ayrıca 
kurşunkalem, Tükenmez kalem, Keçeli kalem izlerini geride bir 
artık bırakmaksızın temizler.
Plastik, Seramik, Cam  ve Metal gibi yüzeylerin hepsi için 
kullanılabilir.
Avantajları:

Koruyucu temizlik,
Her türlü kirliliğin kolayca temizliği,
Hoş bir koku,
Tüm yüzeyler için uygunluk,

Uygulama alanı: Motosiklet, Motorlu Araçlar, Hobi ve Ev içi 
alanlarında
Uygulama: Kullanmadan önce çok iyi çalkalayınız. Ürünü 20-30 
cm mesafeden uygulanacak yüzeye püskürtün ve etkisi için 
bekleyin.Temiz bir kağıt peçete ile yedirin.Çok katı kirliliklerde 
etki için biraz daha fazla bekleyin veya tekrar uygulayın. 
Uyarı: Uygulanacak yüzeyin dayanıklılığını test edin ( özellikle 
boyalı ve cilalı yüzeyler) 
Kullanım miktarı: Kirliliğe bağlıdır. Etki süresi: 60 saniye.

Ürün Bilgisi:
MULTI BUBBLES Katılaşmış kirlilikleri, artık bırakmadan temizlemek 
için köpük temizleyicidir. Kötü kokuları,Bakterileri, Küf ve Mantarları 
anında yok eder. Özellikle pürüzsüz ve parlak yüzeylerde çizgisiz 
temizlik yapar. Motocross gözlük camları, kask içi ve diğer kumaş 
yüzeylerin temizliği için idealdir.Deri yüzeyler hariç, cila ve lastik 
yüzeylere zarar vermez. Cilt ve çevre dostu biyolojik bir üründür.Yağ, 
Gres, Ketçup, Kan, Böcek-,Yemek- ve İçecek kalıntıları, Mürekkep, Kir 
hüzmeleri gibi katılaşmış kalıntılarını temizler. MULTI BUBBLES 
püskürtüldüğü yüzeyde tutunur ve en iyi temizlik sonucuna ulaşır.
Avantajları:

Çok yönlü kullanılabilir köpük,
Katı kirliliklere ideal çözüm,
Anında koku giderici,
Tüm pürüzsüz ve cilalı yüzeylerde kullanım,
Dikey ve yatay tüm yüzeylerde ideal temizleme,

Uygulama alanları: Motosiklet, Otomobil ve eviçi alanlarda 
kullanılabilir.
Uygulama: Kullanmadan önce çok iyi çalkalayınız. Uygulama 
yapılacak yüzeye köpüğü püskürtün ve etkilemesini bekleyin. 
Sonrasında temiz bir bez veya Sünger ile çözülen kirlilikleri toplayın.
Kullanım miktarı: Kullanıma bağlıdır.
Etki süresi: Yaklaşık 30-60 saniye.

Ürün Bilgisi: 
RAPID HARD CLEAN Motosiklet alanında çok güçlü ve hızlı bir 
temizleyicidir. Yağ, silikon, gres, katran, vax, asfalt ve diğer sert 
kirlilikleri en ince gözeneklere kadar temizler. İyice sakızlaşmış 
yağ kalıntılarına kadar ve yapışkanlar dahil kolayca sökülür, 
atılır. 
RAPID HARD CLEAN, farklı metal yüzeylerde, cam, plastik ve 
seramik yüzeylerde, ayrıca ve özellikle bakım sırasında motor 
parçalarında, zincir ve karbüratörde, yapışkanlarda yağ 
temizleyici olarak idealdir. Çabuk kurur ve tortusuz buharlaşır-
veya kullanımda çabuk incelir ve tortu bırakmaz.
Avantajları: 

Tüm yüzeylerde yağdan arındırma ve temizlik,
Sert kirliliklerin kolay temizliği,
Zincir temizleme,
Tortusuz ve kalıntısız temizlik.

Uygulama Alanları: Motocross, arazi, cadde ve atv motorlarda.
Uygulama:  Kullanmadan önce kutuyu kuvvetlice çalkalayın. 
Parça yüzeyine püskürtün, kurumasını bekleyin veya temiz bir 
bez ile yayın. Sert kirliliklerde tekrarlayın. Kabuklaşmış 
kirlilikleri fırça veya zımpara ile kazıyın. İyi havalandırılan 
alanlarda veya açık havada uygulayın. 
Uyarı: Deri, boyalı/cilalı yüzeyler ve Pelixiglas, PVC, Polystyrol
gibi yüzeylere uygulamayınız.
Kullanım miktarı:  Kirliliğe bağlı  Etki süresi:  Yaklaşık 60 saniye

Hızlı ve Güçlü Temizleyici Plastik ve Lastik Bakım Spreyi

İçerik Miktarı: 400ml     Koli Adedi: 12     Ürün Kodu: 44607İçerik Miktarı: 500ml     Koli Adedi: 12     Ürün Kodu: 44603

Ürün Bilgisi:
KNOOCKERS SHINE Motosikletlerde plastik ve lastik parçaların 
bakımını sağlar. Özellikle yıkamadan sonra kullanımda plastik ve lastik 
parçalarda parlayıcı bir görüntü oluşturur. Her türlü montajda 
yardımcı ürün olarak da kullanılır. Gıcırtı ve tıkırtı seslerini keser. 
Motosiklet, Motocros, Otomobil ve ev içi alanlarda kullanılabilir.
Avantajları: 

Tüm plastik ve lastik parçalar için uygundur.
Uzun süreli parlaklık,
Harika bir yansıma,
Gıcırtı ve tıkırtı sesi kesme

Uygulama alanları: Motosiklet, Motocros, Otomobil ve ev içi alanlarda 
kullanılabilir.
Uygulama: Kullanmadan önce çok iyi çalkalayınız. Tasarruflu kullanım. 
Uygulama alanına 10-20 cm mesafeden püskürtünüz. İyi bir parlaklık 
ve bakım için , etki süresinden sonra uygun bir bezle yayın.
Bilgi: Kayma ve görüntü kaybını engellememek için, didona, 
pedallara ve aynalara uygulamayınız.
Kullanım miktarı: Kullanıma bağlıdır.  Etki süresi: Hemen etki eder.

Temizleme Deterjanı (Basınçlı Yıkama Makineleri İçin)
MUD ENERGY CLEAN, Fren tozları, Kurum, Böcek-Gres- ve Yağ kalıntılarının temizleyen yüksek konsantreli alkali, bol köpüren bir 
temizleyicidir. Aşırı kirli yağ kalıntılarını temiziler ve parçayı korur. Tüm yüksek basınçlı yıkama makineleri ve buharlı yıkama makinelerinde 
kullanılır.
Avantajları: 

Yüksek konsantre bir üründür,
Yağ bazlı tüm katı kirlilikleri temizler,
Metale zarar vermez,
Tüm Yüksek Basınçlı Yıkama Makinelerine uygundur.

Uygulama alanları: Motosiklet/Motocross ve otomobil alanlarında kullanımı uygundur.
Uygulama: Uyarı; Ürünü incelterek mutlaka kullanınız. Temizliği El Pompası veya Yüksek Basınçlı Yıkama Makineleriyle yapın.
Karışım Oranı : El Pompası için : 1:60 ila 1:200 arasındaki her türlü oran kullanılabilir. 
YB Yıkama Makinesi için : Makine üreticisinin talimatlarına göre ayarlayın.
Ürünün kurumasına asla müsaade etmeyin. Başka kimyasal veya temizlik ürünleri ile karıştırmayın. Sıcak boya ve sıcak krom yüzeylere, sıcak 
güneş ışınları altındaki yüzeylere, eriyiklere dayanıklı olmayan maddelere, ufalanmış boyalı yüzeylere, kaplanmamış alüminyum yüzeylere 
uygulanmaz. Temizlik sonrası bol su ile durulayın.

İçerik Miktarı: 5lt     Koli Adedi: 1     Ürün Kodu: 44606



Ürün Bilgisi:
PROTEC Yakıt Hattı Temizleme ürünü tüm benzinli motorlarda 
kullanılabilir. Talimatlara uygun olarak kullanıldığında yakıt 
hattındaki zamklı maddelerin, verniklerin ve kir birikintilerinin 
giderilmesine yardımcı olur. Yakıttaki nemi alır, 
sübapları yumuşak karbon birikintilerinden arındırır.
Uygulama:
Yakıt deposuna katılır.

Ürün Bilgisi: NANO Vizör Koruyucunun uygulandığı plastik 
yüzeyler su ve kir tabakasını iter ve böcek kalıntılarının 
oluşmasını önler. Bu, görünürlüğü belirli ölçüde artırırken, 
daha güvenli sürüş koşulları sağlar. Vizör Koruyucu, mekanik 
ve kimyasal etkilere karşı dirençlidir.
Uygulama : Vizör Koruyucu, önceden iyice temizlenmiş 
yüzeye uygulanmalı, kısa bir süre nüfus etmesine izin 
verilmeli ve yumuşak bir bezle silinmelidir.

Ürün Bilgisi:
PROTEC Motor İçi Temizleme yağ ve yağlanma hatlarındaki 
yoğun çalışmadan oluşan kirlenmeyi ve balçıkları temizler. 
Segman ve silindir bölgesindeki tortulaşmayı ve 
kurumlaşmayı temizler. Zararlı motor asitlerini nötralize 
eder. Uzun süre çalıştırılmayan (kışın yatan) motosiklet 
motorlarının yağlama sistemindeki yapışmış çökeltileri 
temizler. Hissedilebilir, güçlü performans artışı sağlar.
Uygulama:
Kirli motor yağına katılır, 10 dakika rölantide çalıştırılır. 
Daha sonra yağ ve yağ filtresi değiştirilir.

Ürün Bilgisi: 
PROTEC Motosiklet Cilası özel formüle edilmiş bir mumlar 
karışımdır.
Uygulandığı yerde hem hoş bir parlaklık hem de yolun toz ve 
kirine karşı uzun süre dayanıklı koruyucu bir tabaka oluşturur.
Plastik, metal, fiber ve vinil gibi motosiklet parçaları ve boyalı bir 
çok yüzey üzerine uygulanabilir.
Uygulama: Temiz ve kuru yüzeye spreyi püskürttükten sonra 
kuru ve temiz bir bezle silin 

Ürün Bilgisi:
Yakıt ekonomisi sağlar ve yağ değiştirme zamanı 
aşıldığında motoru korur.
Tüm hareketli aksamı yağlar, zararlı artıkları askıda tutar.
Motor asitlerine karşı koyar. 
Piyasada mevcut  bütün yağlarla kullanımı uygundur.
Uygulama:
Temiz yağa katılır.

Ürün Bilgisi:
PROTEC Zincir Yağı tümüyle sentetik, kalıcılığı yüksek özel bir 
yağ olup bütün motosiklet zincirlerinde ve özellikle o-ringli 
zincirlerde kullanılır. Yüksek basınca son derece dayanıklı 
açık renk bir yağ filmi oluşturur. Sudan ve  ısı değişikliklerden 
etkilenmez, merkezkaç kuvvetine karşı koyar, aşınmayı ve 
sürtünmeyi azaltır.Temiz zincire dikkatle uygulanır.
Uygulama: 
Kullanmadan önce iyice çalkalayın. Temizlenmiş zincire 10-15 
cm uzaklıktan sıkın ve 30 dk. bekleyin. 
Protec zincir yağı kendine özgü gümüş rengi bir boya içerir. 
İstenmeyen yerlere gelen yağ bu boya sayesinde görülür.

MOTOSİKLET

İçerik Miktarı: 200ml     Koli Adedi: 24     Ürün Kodu: P3021

İçerik Miktarı: 20ml     Koli Adedi: 12     Ürün Kodu: 21141

İçerik Miktarı: 200ml     Koli Adedi: 24     Ürün Kodu: P3001 İçerik Miktarı: 200ml     Koli Adedi: 24     Ürün Kodu: P3011

İçerik Miktarı: 250ml     Koli Adedi: 12     Ürün Kodu: P3041

İçerik Miktarı: 500ml     Koli Adedi: 24     Ürün Kodu: P3082

Motor İçi Temizleme

Seramik Zincir YağıYağ Zenginleştirici

Motosiklet Cilası NANO Vizör Koruma

İçerik Miktarı: 1 Set          Koli Adedi: 8          Ürün Kodu:

NANO Motosiklet Koruma

Ürün Bilgisi: 
Kaplanan yüzey, kir, böcek kalıntılarının yapışmasına ve suya 
karşı kalıcı olarak korunur.
Sıçrayan sular akar ve kirlilikler daha kolay temizlenir. 
Ürün UV – dayanıklıdır. TUV Kalite Belgelidir.
Uygulama: Uygulanacak yüzeyin gres, silikon ve mumdan 
arındırılmış ve kuru ve temiz olmalıdır. Temiz bir bezle yüzeye 
uygulanır.
Etki süresi: 60 saniye.
İçerik
Vizör kaplama, 20ml, jant koruma, 50ml, Boya koruma, 80ml

İçerik Miktarı: 500ml         Koli Adedi: 12          Ürün Kodu: 21630                      

Ürün Bilgisi:
Uzun süreli koruma için; 
Uygulama yapılmış yüzeylerde, temizlik bakım ve tazeleme için 
uygundur.

NANO Plastik Temizleme ve Parlatıcı Sprey

Yakıt Hattı Temizleme

SÜRMEYE
HAZIRLAN


