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MARİN

Ürün Özellikleri:
Yağ Sistemi Bakım ve Koruma ürünü aşınmayı 
azaltır. Contaların ve segmanların bakımını yapar. 
Sürekli kullanıldığında motorun ömrünü uzatır. 
Uygulama:
4 zamanlı benzinli ve dizel motorların yağ 
sistemine eklenir. 
6 lt yağa 300 ml kullanılır.

Ürün Özellikleri:
Özellikle bot motorlarında, yağ ve yağlama 
sisteminde çalışmaya bağlı meydana gelen  zararlı 
maddeler ve reçine artıklarını temizler. 
Segmanlarda ve üst silindir bölgesindeki kalıntıları 
ve karbonu temizler. Zararlı motor asitlerini 
nötrleştirir ve yüksek etkili yağlayıcılar yoluyla 
temizleme sırasında motoru korur.
Dizel, 4/2 zamanlı bot motorları yağlama 
sisteminde ve manuel vites kutularında kullanılır. 
Uygulama: Ürün motor sıcak iken kirli yağa 
eklenir ve 15 dakika rolantide çalıştırılır. Daha 
sonra yağ ve yağ filtresi değiştirilir.
6 lt yağa 300 ml kullanılır. 

İçerik Miktarı: 300ml     Koli Adedi: 24      Ürün Kodu: 33117            İçerik Miktarı: 300ml     Koli Adedi: 24     Ürün Kodu: 33157            

Yağlama Sistemi Bakım ve KorumaYağlama Sistemi Temizleyici



Ürün Özellikleri: 
Dizel yakıt sistemini dezenfekte eder. Bakteri, 
mantar ve algleri yok eder. Bakteri oluşumunu 
engeller ve yakıt filtresinin tıkanmasını önler.
Uygulama: 
Ürün yakıt deposuna her 3 ila 4 ayda bir 
eklenmelidir. 80 lt yakıta 300 ml kullanılır. 
Sistem çalışırken etki eder. 

MARİN

Ürün Özellikleri:
Dizel yakıt sisteminde çalışma sırasında meydana 
gelen zararlı maddeleri sürekli olarak giderir. 
Kurum oluşumunu, vuruntulu çalışmayı azaltır. 
Pas ve korozyona karşı korur.
Uygulama: 
Ürün yakıt deposunu doldurmadan önce , kış 
mevsimi öncesinde ve sonrasında her 3 ila 4 ayda 
bir kullanılır. 80 lt yakıta 300 ml kullanılır. 
Sistem çalışırken etki eder.

Ürün Özellikleri:
Benzinli motorlardaki yakıt sisteminde oluşan 
tüm suyu yakıtla karıştırarak, homojen ve yanıcı 
duruma getirir. Pas ve korozyana karşı tüm sistemi 
korur, buzlanmayı önler ve motorun kolay 
çalışmasını sağlar.
Uygulama: 
Ürün yakıt deposunu doldurmadan önce , 80 lt
yakıta 300 ml kullanılır. 

İçerik Miktarı: 75ml     Koli Adedi: 24     Ürün Kodu: 33137            

İçerik Miktarı: 75ml     Koli Adedi: 24     Ürün Kodu: 33125           

İçerik Miktarı: 75ml       Koli Adedi: 24      Ürün Kodu: 33135           

İçerik Miktarı: 300ml     Koli Adedi: 24     Ürün Kodu: 33127            

İçerik Miktarı: 75ml     Koli Adedi: 24     Ürün Kodu: 33115           

İçerik Miktarı: 300ml     Koli Adedi: 24     Ürün Kodu: 33147            

İçerik Miktarı: 300ml     Koli Adedi: 24     Ürün Kodu: 33107 İçerik Miktarı: 300ml     Koli Adedi: 24     Ürün Kodu: 33167            

Ürün Özellikleri:
Tüm benzinli 4 zamanlı bot motorlarında, yakıt 
sisteminde çalışmaya bağlı meydana gelen zararlı 
maddeleri ve verniği etkin şekilde temizler. Yakıt 
tüketimi ve egzoz gazı değerlerini optimize eder 
ve motorun kullanım  ömrünü artırır. Yüksek 
yağlama bileşenleri, bakım ve temizlik sırasında 
motoru korur.
Uygulama: 
Ürün yakıt tankını doldurmadan önce her 3 ila 4 
ayda bir düzenli olarak yakıt deposuna eklenir. 
80 lt yakıta 300 ml kullanılır. 

Dizel Sistem Bakteri ÖnleyiciDizel Sistem Temizleyici

Yakıt Sistemi Su Tutucu - Benzinli

Yakıt Sistemi Temizleme ve Koruma – Dıştan takma 4 zamanlı

Yakıt Sistemi Temizleme ve Koruma – 4 zamanlı

Yakıt Sistemi Temizleme ve Koruma – Dıştan Takma 2 zamanlı

Yakıt Sistemi Temizleme ve Koruma – 2 zamanlı Jet Ski Yakıt Sistemi Temizleme ve Koruma

www.protec-tr.com

Ürün Özellikleri:
Tüm 2 zamanlı bot motorlarında, yakıt sisteminde 
çalışmaya bağlı meydana gelen zararlı maddeleri ve 
verniği etkin şekilde temizler.Yakıt tüketimi ve 
egzoz gazı değerlerini optimize eder ve motorun 
kullanım ömrünü artırır. Yüksek yağlama 
bileşenleri, bakım ve temizlik sırasında motoru 
korur. 
Uygulama: 
Ürün yakıt tankını doldurmadan önce her 3 ila 4 
ayda bir düzenli olarak yakıt deposuna eklenir. 
20 lt yakıta 75 ml kullanılır. 

Ürün Özellikleri:
Jet-Ski motorlarında, tüm yakıt sisteminde 
çalışmaya bağlı meydana gelen zararlı maddeleri 
ve verniği etkin şekilde temizler.Yakıt tüketimi ve 
egzoz gazı değerlerini optimize eder ve motorun 
kullanım ömrünü artırır. Yüksek yağlama 
bileşenleri, bakım ve temizlik sırasında motoru 
korur.
Uygulama: 
Yakıt tankını doldurmadan önce her 3 ila 4 ayda 
bir düzenli olarak yakıt deposuna eklenir. 
4 - zamanlı motorlar içindir. 
20 lt yakıta 75 ml kullanılır.

Ürün Özellikleri:
Tüm 2 zamanlı dıştan takma bot motorlarında, 
yakıt sisteminde çalışmaya bağlı meydana gelen 
zararlı maddeleri ve verniği etkin şekilde 
temizler.Yakıt tüketimi ve egzoz gazı değerlerini 
optimize eder ve motorun kullanım ömrünü artırır. 
Yüksek yağlama bileşenleri, bakım ve temizlik 
sırasında motoru korur.
Uygulama: 
Ürün yakıt tankını doldurmadan önce her 3 ila 4 
ayda bir, kış mevsimi öncesinde veya sonrasında, 
düzenli olarak yakıt deposuna eklenir. 
20 lt yakıta 75 ml kullanılır.

Ürün Özellikleri:
Tüm benzinli 4 zamanlı dıştan takma bot 
motorlarında, yakıt sisteminde çalışmaya bağlı 
meydana gelen zararlı maddeleri ve verniği etkin 
şekilde temizler.
Yakıt tüketimi ve egzoz gazı değerlerini optimize 
eder ve motorun kullanım ömrünü artırır. Yüksek 
yağlama bileşenleri, bakım ve temizlik sırasında 
motoru korur.
Uygulama: 
Ürün yakıt tankını doldurmadan önce her 3 ila 4 
ayda bir, kış mevsimi öncesinde veya sonrasında, 
düzenli olarak yakıt deposuna eklenir. 
20 lt yakıta 75 ml kullanılır.


