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Ürün Bilgileri: 
Karterdeki pisliği, kurumu, verniği ve diğer kirlendirici maddeleri yok eder. 
Segmanları karbon ve vernik atıklarından temizler, hidrolik supap iticilerini 
temizler ve rahat çalışmasını sağlar. Motorun verimliliğini ve kompresyon 
değerlerini artırır. Değişen motor yağının daha uzun süre temiz kalmasını 
sağlar. PROTEC Motor İçi Temizleyicisi, motorun içini yıkarken 
yağlanmasını da sağlar. Ürün düzenli kullanıldığında motorun içinin 
kirlenmesi sorunu giderilmiş olur.
Uygulama: 
PROTEC Motor İçi Temizleyicisi, motor çalışma ısısında iken kirli yağın içine 
katmak yeterli olacaktır. Motor 10 -15 dakika süre ile çalıştırılır, daha sonra 
kirli yağ boşaltılır, yağ ve yağ filtresi değiştirilir. 375ml, 6 lt yağ hacmine 
yeterlidir. Güçlü deterjan yapısı ve son derece etkili yağlayıcı özelliğini, 
kendine özgü bir formülle bir araya getiren bu ürünü, her motorun, 
manuel vites kutularının ve diferansiyel iç temizliğinde de kullanabilirsiniz. 

Ürün Bilgileri: 
Yüksek etkili NANO anti-sürtünme koruma filmleri, motor ve 
ekipmanların (vites kutusu, diferansiyel, aktarma organları), 
bütün iç yüzeylerini korumanın yanı sıra conta ve o ringlerin 
esnekliğini muhafaza eder. Aşınmaya karşı etkili koruma, 
soğuk çalıştırma sırasında geliştirilmiş yağ akışkanlığı, artan 
performans, motor ömrünün uzaması, mükemmel kuru 
çalışma özellikleri sağlar.
Uygulama: 
Temiz yağa ekleyin. 5 lt yağ hacmine yeterlidir. Aktarma 
organları, vites kutusu ve diferansiyelde 1:10 oranında 
kullanmak yeterlidir. Yağlama sisteminin PROTEC Motor İçi 
Temizleme ile temizlendikten sonra uygulanması tavsiye 
edilir.

Ürün Bilgileri: 
Yakıt ekonomisi sağlar ve yağ değiştirme zamanı 
aşıldığında motoru korur.Tüm hareketli aksamı yağlar, 
zararlı artıkları askıda tutar. Motor asitlerine karşı koyar. 
Aynı zamanda Hidrolik supap iticilerinde oluşan sesleri 
keser.Tüm benzinli - dizel motorlarda, düz şanzıman ve 
diferansiyellerde kullanılır.
Uygulama: 
Temiz yağa ekleyin. 375ml, 8 lt yağ hacmine yeterlidir. 
Yağlama sisteminin PROTEC Motor İçi Temizleme ile 
temizlendikten sonra uygulanması tavsiye edilir. Piyasada 
mevcut  bütün yağlarla kullanımı uygundur.

Ürün Bilgileri: 
Bütün benzinli , dizel ve LPG li motorlar için üretilmiş 
yenilikçi formül sayesinde egzoz dumanını, is ve kurumu 
önemli ölçüde azaltır. Yüksek miktarda yağ tüketen 
motorlar için idealdir. Ürün, bütün hareketli parçalar için 
optimal yağlama sağlar. Yüksek viskozitesi sayesinde yağın 
yanma odasına girmesini önler, böylece temiz ve verimli 
bir yanma sağlayarak duman ve is oluşumunu en aza 
indirir. Minimum aşınma ve terleme, daha düzgün ve 
sessiz bir motor performansı sağlar, motor ve ekipmanların 
ömrünü uzatır.
Önemli ölçüde emisyonu azaltır. Motor yağının 
viskozitesini düzenler ve yağın oksitlenmesinin önler.
Uygulama: 
Temiz yağa ekleyin. 5 lt yağ hacmine yeterlidir. Yağlama 
sisteminin PROTEC Motor İçi Temizleme ile temizlendikten 
sonra uygulanması tavsiye edilir. Piyasada mevcut bütün 
yağlarla kullanımı uygundur.

Ürün Bilgileri: 
Yüksek etkili, yenilikçi içerik karışımı sayesinde motor yağı 
sızıntılarını hızla durdurur ve önler. Bütün benzinli, dizel ve 
LPG'li motorlarda kullanımı uygundur. Sürtünme, akıntı ve 
terlemeyi önemli ölçüde azaltır. Plastik ve kauçuk 
contaların esnekliğini korumasını sağlar. 
Uygulama: 
Temiz yağa ekleyin. 5 lt yağ hacmine yeterlidir. Yağlama 
sisteminin PROTEC Motor İçi Temizleme ile temizlendikten 
sonra uygulanması tavsiye edilir. Piyasada mevcut bütün 
yağlarla kullanımı uygundur.
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MOTOR

İçerik Miktarı: 375ml          Koli Adedi: 28           Ürün Kodu: P1001

İçerik Miktarı: 375ml Koli Adedi: 28 Ürün Kodu: P9201

Motor Yağı Sızıntı Önleyici  

İçerik Miktarı: 375ml Koli Adedi: 28   Ürün Kodu: P2121

Motor İçi Temizleme  

NANO Motor İçi Koruma 

İçerik Miktarı: 375ml Koli Adedi: 28 Ürün Kodu: P2131
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Motor içi temizliği 

yapılmış

Yağ Zenginleştirici

İçerik Miktarı: 375ml Koli Adedi: 28 Ürün Kodu: P1301

Motor Yağı Dumanı Önleyici  

İçerik Miktarı: 375ml Koli Adedi: 28   Ürün Kodu: P2111

Hidrolik Supap İtici Temizleme ve Koruma

Ürün Bilgileri: 
Hidrolik Supap itici Temizleme ve Koruma ürünümüz hidrolik supap iticilerini temizler ve oluşan tıkırtı seslerini yok eder, düzgün 
çalışmalarını sağlar. Hidrolik iticilerin işlevleri tam olarak yerine gelir, aşınmaları azalır ve soğuk motorda ilk marş çalışmasını 
rahatlatır.
Uygulama: 
Temiz yağa ekleyin. 5 lt yağ hacmine yeterlidir. Yağlama sisteminin PROTEC Motor İçi Temizleme ile temizlendikten sonra 
uygulanması tavsiye edilir. Piyasada mevcut bütün yağlarla kullanımı uygundur. Karışım Oranı:1:15



İçerik Miktarı: 375ml   Koli Adedi: 28 Ürün Kodu: P1293 
İçerik Miktarı: 1000ml Koli Adedi: 12 Ürün Kodu: P1319

Ürün Bilgileri: 
Common Rail ve pompa enjeksiyonlu dizel motorlar için özel olarak geliştirilmiştir. Bu ileri teknoloji ürünü dizel motorların özellikle 
servis bakım aralıkları uzun olan araçların gereksinimini tam olarak karşılaması için formüle edilmiştir. (Dizel Partikül Filtreleri için 
uygundur). En küçük kir parçalarını bile güvenilir bir biçimde bütün sistemden atar. 
Optimum atomizasyon ve yakıt verimliliği sağlar. Bütün sistemin yağlanmasını garanti eder (Özellikle yüksek basınç pompasının). 
Yakıttaki su damlalarını yok eder ve zararlı nemi absorbe eder.
Uygulama: 
PROTEC Common Rail Dizel Sistem Temizleme ve Koruma, yakıt sistemine iki yolla katılabilir. Birinci yol doğrudan yakıt deposuna 
katmaktır. Burada, yakıta sızmış tüm su yakıtla homojen ve yanıcı bir karışım oluşturacaktır. 80 lt yakıt için 375ml yeterlidir. İkinci 
yol ise, FLC-SYSTEM makinesi ile yakıt galerisinden uygulamaktır. Motor böylece, yakıt olarak doğrudan doğruya, konsantre olarak
PROTEC Common Rail Dizel Sistem Temizleme ve Koruma kullanacak ve herhangi bir parça söküp takmaya gerek kalmadan pompa 
ve püskürtme sistemindeki tüm elemanları kısa süre içerisinde temizleyecektir. 

Ürün Bilgileri: 
PROTEC Dizel Sistem Süper Temizleme, dizel motorlar için yüksek performanslı bir temizleyicidir. Dizel Partikül Filtreli araçlarda 
kullanım için uygundur, içeriğindeki maddeler kül oluşturmaz. Yüksek etkili ve uzun süreli sonuç veren temizleme performansı, yakıt 
tankından yanma odalarına kadar bütün dizel sistemde çalışma sırasında oluşan atıkları giderir. Reçine birikintilerini yok eder,
yapışkanlıktan oluşan enjeksiyon ve enjeksiyon pompası gürültülerini yok eder. Silindirin üst kısmındaki karbon ve kurum 
birikintilerini giderir. Dizel enjeksiyon sistemini ve üst silindir bölümünü yağlar ve korur. (DIN590 HFRR’ e göre optimum yağlama-
kayganlaştırma sağlar).
Uygulama: 
PROTEC Dizel Sistem Süper Temizleme, yakıt sistemine iki yolla katılabilir. Birinci yol doğrudan yakıt deposuna katmaktır. Bir kutu 80 
litreye kadar dizel için uygundur. İkinci yol ise, FLC-SYSTEM makinesi ile konsantre (ayrıca mazot katmaya gerek yoktur) yakıt 
galerisinden uygulamaktır. Her bakım aralığında güvenle kullanılabilir.
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DİZEL

İçerik Miktarı: 375ml  Koli Adedi: 28  Ürün Kodu: P2101

İçerik Miktarı: 375ml          Koli Adedi: 28          Ürün Kodu: P1241

Common Rail Dizel Sistem Temizleme ve Koruma

Dizel Sistem Süper Temizleme

d
izel

Ürün Bilgileri: 
Çok fonksiyonlu bu ürün, anti bakteriyel özellik, yanma ve 
yakıt akışkanlığı düzenleyici etkilerini birleştiren bir 
kombinasyondur. Özellikle kalitesi çok düşük yakıtlar için 
idealdir. Setan sayısını 5 puan dolayına kadar yükseltir. Yakıt 
sarfiyatını azaltır. Dizel sistemin tüm hareketli parçalarını 
yağlar. Kurum oluşumunu azaltır. -30˚C’ye kadar donma 
önleyicidir (Yakıt kalitesine bağlıdır). Soğuk Motor ilk 
çalıştırmada düzelme. Kış ortamında güvenli çalışma. Bakteri, 
yosun ve mantarları yok eder ve yeniden oluşmasının önüne 
geçer. Filtrenin tıkanmasını engeller. Tüm dizel yakıtlar için 
ve Common Rail veya direkt püskürtme sistemli tüm motor 
tiplerine uygundur.
Uygulama:
Bu ürün, yakıt donmadan önce, minimum 0˚C yakıt sıcaklığın 
üzerinde, yakıt doldurulmadan önce depoya katılır. 375ml bir 
kutu ürün 80 Litrelik bir depo için uygundur.

Dizel Performans Artırıcı (3’lü Kombinasyon)

Ürün Bilgileri: 
Tüm dizel motorların egzoz dumanını ve istenmeyen 
gürültülerini önemli ölçüde azaltır. Dizel yakıtların setan
değerini  yükseltir. Dizel sistemdeki bütün hareketli 
parçaların optimal biçimde yağlanmasını sağlayarak 
minimum duman, is ve kurum oluşumunu sağlar. Güçlü, 
temiz bir yanma ve performans sağlar. Bütün sistemi 
aşınmaya karşı korur. 
Uygulama: 
Yakıt deposunu doldurmadan önce ekleyin. 50 lt dizel için 
150 ml ürün yeterlidir.

İçerik Miktarı: 150ml  Koli Adedi: 24  Ürün Kodu: P2151

Dizel Duman Önleyici

Ürün Bilgileri: 
Bu yüksek etkili ürün, dizel motorlu araçların depoların 
da oluşan  tüm bakteri, mantar ve yosunu dezenfekte 
eder.
Büyük hacimli depolu sistemlerde özellikle uygundur. 
Tüm dizel yakıtlara ve ısınma yakıtlarına uygundur.
Uygulama: 
Düzenli olarak her  3-4 ayda bir yakıt doldurulmadan 
önce 1:200 / 1:1000 oranında koyulur. Çalışma 
esnasında etki eder.

İçerik Miktarı: 375ml   Koli Adedi: 28 Ürün Kodu: P1253 
İçerik Miktarı: 1000ml Koli Adedi: 12 Ürün Kodu: P1239

İçerik Miktarı: 375ml  Koli Adedi: 28  Ürün Kodu: P2151

Dizel Yakıt Düzenleyici ve Donma Önleyici

Dizel Bakteri Önleyici 1:200 / 1:1000

Ürün Bilgileri: 
Dizel akışını iyileştiren Yüksek Performanslı Dizel Sistem 
Bakım ürünüdür. Common Rail ve doğrudan püskürtmeli 
motorlar da dahil tüm dizel motorlar için güç ve enerji sağlar. 
Kışın  -33 °C ısıya kadar güvenle kullanılabilir. Dizel yakıtının 
aşırı soğuklarda katılaşmasını önler. Özellikle kışın çalışma 
güvenilirliliğini arttırır. Yakıt filtresinin ve yakıt yollarının 
tıkanmasını önler, soğukta marşı kolaylaştırır, motorun 
sorunsuz ısınmasına yardımcı olur. Dizel motorlardaki bütün 
hareketli parçaların en uygun şekilde yağlanmasını sağlar.
Uygulama: 
Yakıt koymadan önce yakıt sistemine dökün. Ortam sıcaklığı  
0 °C’ın üzerinde olmalıdır. 375 ml 80 litre yakıt için yeterlidir.
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İçerik Miktarı: 375ml  Koli Adedi: 28  Ürün Kodu: P1261

Setan Düzenleyici

İçerik Miktarı: 375ml Koli Adedi: 28  Ürün Kodu: P2181

Dizel Organik Temizleyici 1:200 / 1:1000

Ürün Bilgileri:
Dizel setan sayısını 5 dereceye kadar yükseltir ve özellikle 
düşük kaliteli yakıt için tavsiye edilir.Eşit ve güçlü bir yanma 
sağlar. Tüm dizel yakıtlar için uygundur. Tıkırtı tarzı seslerin 
azalması ve düşük setan değeri nedeniyle oluşan aşırı ısınma 
ve geç gaz alma problemlerinin düzeltir. Soğuk çalışmada 
kolaylık, duman ve kurumda azalma ve iyi bir yanma sağlar.
Uygulama:
Yakıt tankına eklenir. 80 lt yakıt için 375 ml ürün yeterlidir.  
Sürüş esnasında  etki eder.

Ürün Bilgileri: 
Yakıt deposunda çamur birikmesine ve yakıtın 
kirlenmesine yol açan bakteri,köpük, yosun ve mantar 
oluşumunun önlenmesine yönelik, bileşiminde özel 
yüzeyaktif maddeler bulunan yüksek performanslı 
konsantre bir üründür.
Uygulama: 
Düzenli olarak her  3-4 ayda bir yakıt doldurulmadan 
önce 1:200 / 1:1000 oranında koyulur. Çalışma 
esnasında etki eder.



BENZİN & LPG
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Ürün Bilgileri: 
PROTEC Yakıt Hattı Temizleyicisi yakıtın oksidasyona uğramasıyla yakıt tankında oluşan vernik katmanlarını, erimesi zor 
çökeltileri; jetlerdeki, iğne valflardaki, yakıt karışım ünitelerindeki ve enjektörlerdeki vernikli pislik kalıntılarını homojen bir 
şekilde yakıta karıştırarak yanma odasına taşır. Burada patlayan karışım egzozla dışarı atılır. Yakıt hattındaki komponentleri
yağlayıcı ve koruyucu bir kimyasal tabaka ile kaplayıp alkol karışımlı yakıtların aşındırıcı etkilerinden korur. Metalleri, metanol ve 
etanol karışımlı yakıtların aşındırıcı etkilerinden korur. Aynı zamanda kompresyon segmanlarını temizler. 
Uygulama: 
PROTEC Yakıt Hattı Temizleyicisi, yakıt sistemine iki yolla katılabilir. Birinci yol doğrudan yakıt deposuna katmaktır. Burada, yakıta 
sızmış tüm su yakıtla homojen ve yanıcı bir karışım oluşturacaktır. 80 lt yakıt için 375 ml ürün yeterlidir. İkinci yol ise, yakıtı 
pompadan ayırıp temizleyiciyi direkt olarak FLC-SYSTEM makinesi ile yakıt galerisinden uygulamaktır. Motor böylece, yakıt olarak
doğrudan doğruya, konsantre olarak PROTEC Yakıt Hattı Temizleyicisini kullanacak ve herhangi bir parça söküp takmaya gerek 
kalmadan püskürtme sistemindeki tüm elemanları kısa süre içerisinde temizleyecektir. 

Ürün Bilgileri: 
Yakıt kalitesini arttırır ve sistemi yağlar. Valflerde ve yanma odasındaki karbon artıklarını azaltır, yanmayı ve egzoz değerlerini 
geliştirir.
Uygulama: 
Yakıt tankına eklenir. 80 lt yakıt için 75 ml ürün yeterlidir.  Sürüş esnasında  etki eder.

Yakıt Hattı Temizleme - Benzinli

İçerik Miktarı: 375ml           Koli Adedi: 28           Ürün Kodu: P1101

İçerik Miktarı: 75ml          Koli Adedi: 24          Ürün Kodu: P1170

Ürün Bilgileri: 
Bu yüksek performanslı ürün LPG ( Sıvılaştırılmış Petrol Gazı ) ile çalışan araçlar için özel olarak geliştirilmiştir. Ürün  aşınmayı 
ve hasarı önemli ölçüde azaltır. Supap vurmalarına karşı en iyi korunmayı sağlar. Zararlı nemi emer. Aşırı ısı yüklerini aşağı 
çeker ve tüm gaz sistemini korozyana karşı korur. Bu ürün patlama kalıntılarının oluşmasını güvenilir bir şekilde önler ve 
LPG’nin beklemeden dolayı ortaya çıkan oksidasyona karşı koruma sağlar.
Uygulama: 
Her 3 yada 4 ayda bir depoyu doldurmadan önce gaz tankına katın. Lütfen aşağıdaki yolu takip edin. Gaz tankı tamamen 
boşalmaya yakınken adaptörü sıkıca tankın doldurma ağzına vidalayın. Daha sonra adaptörü kutunun vanasına bağlayın ve 
kutunun boşaltma ağzını aşağı bakacak şekilde çevirin. Daha sonra kutunun butonuna yaklaşık 35-40 saniye basılı tutarak 
kutunun tamamen boşalmasını sağlayın. Adaptörü tankın dolum ağzından sökün ve tankı LPG ile doldurun. Benzin deposuna 
uygulanan  PROTEC Yakıt Sistemi Temizleme ile kullanıldığında en iyi sonuç alınır. 
Dozaj : 50 lt Gaz için için 120 ml yeterlidir.

LPG Sistem Temizleme ve Koruma

İçerik Miktarı: 120ml           Koli Adedi: 24            Ürün Kodu: P1931
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Kurum Önleyici – Benzinli

Oktan Düzenleyici - Premium

İçerik Miktarı: 375ml          Koli Adedi: 28 Ürün Kodu: P2281

Ürün Bilgileri:
TÜV Sertifikalı Octane Premium ürünümüz, en yeni katkı teknolojisi ile üretilmiş olup, Yakıt Oktan Sayısını 6 puan kadar 
artırmaktadır. Bu özelliği ile Octane Premium, düşük kaliteli yakıtlar için idealdir. Motorda en zayıf sıkıştırma esnasında dahi 
vuruntu gider ve motor çalışmasını en uygun hale gelir.
Uygulama:
Benzinli araçlarda depoya uygulanır. 375 ml bir kutu ürün 80lt yakıt hacmine uygundur. 

Ürün Bilgileri: 
Özellikle LPG ile çalışan araçlar için geliştirilmiş etkili ve güçlü temizlik ürünüdür. Yanma odalarında kirlilik ve reçine birikintileri 
içermeyen küçük parçacıkları bile kalıcı olarak çözer. Son derece aktif yağlama bileşenleri sayesinde valflerin güvenilir şekilde 
korunmasını garanti eder.
Yakıt Sistemi parçalarını aşınma, yıpranma ve korozyona karşı korur.
Uygulama: 
Yakıt doldurmadan önce, yakıt sistemine her 3-4 ayda bir veya her 10.000 km'de bir ekleyin.
80 lt yakıt için 375 ml ürün yeterlidir. 
Karışım Oranı 1: 200.

Benzinli Sistem Temizleme LPG

İçerik Miktarı: 375ml           Koli Adedi: 28           Ürün Kodu: P1921

Ürün Bilgileri: 
Yakıt enjeksiyon sistemindeki, supaplardaki, emme ve yanma bölümlerindeki birikmiş karbon kalıntılarını etkili bir şekilde 
temizler. Daha güçlü ve daha temiz bir yanma ile motorun daha rahat çalışmasını sağlar. Oluşturduğu en elverişli yakıt püskürtme
ve atomizasyonu sayesinde egzoz değerlerini iyileştirir ve bunun sonucu olarak motoru korur ve ömrünü uzatır. Benzinle çalışan 
karbüratörlü, enjeksiyonlu, direkt enjeksiyonlu (FSI, GDI), katalitik konvertörlü veya türboşarjlı motorların yakıt sistemlerinde 
kullanım içindir. 
Uygulama: 
Düzenli olarak her 3-4 ayda bir yakıt deposuna boşaltın. Karışım oranına dikkat edin (1:200)!. 375ml, 80 litre yakıt için yeterlidir. 

Enjektör ve Supap Temizleme - Benzinli

İçerik Miktarı: 375ml           Koli Adedi: 28           Ürün Kodu: P2233
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Ürün Bilgileri: 
Dizel Partikül Filtreleri için yüksek randımanlı temizleyici olan bu ürün, dizel partikül filtresi yenileme sistemine yardımcı olur. 
Bu ürün tüm dizel motorlarda ve tüm dizel yakıt çeşitlerinde kullanılır. Sürüş esnasında kalıcı ve tam anlamıyla filtre temizliği, 
sökme takma, uygulama süresi veya hasar söz konusu değildir. Dizel partikül filtresi içinde oluşmuş kurumun yanması için, 
yanma derecesini düşürür. İkincil emisyon oluşturmaz.
Uygulama: 
Lütfen dozaj oranlarına dikkat ediniz. 60-80 litre yakıt deposuna bir kutu yeterlidir. 3 ayda bir uygulanmalıdır.

İçerik Miktarı: 375ml           Koli Adedi: 28          Ürün Kodu: P6171

Ürün Bilgileri: 
Bu ürün Partikül Filtre araçtan sökülmeden, filtre içindeki kurum ve kirlilikleri temizlemek için geliştirilmiştir. Kirli bir DPF 
nedeniyle oluşan performans kayıpları ve arızalar giderilir. Temizleme işlemiyle beraber DPF tam randımanlı çalışır. Bu ürün 
aynı zamanda EGR valf temizliğine de uygundur.
Uygulama: 
Protec sıvısını kaba doldurun ve basınçlı havaya bağlayın. Isı ve/veya basınç sensörü dizel partikül filtreden sökülür ve 
tabancanın püskürtme hortumu sensör yuvasından içeri sokulur. Daha sonra sıvı 5 sn. püskürtülür, 5 sn. beklenir, ve bu işlem 
kirliliğin yoğunluğuna göre aynı şekilde uygulanır. (Motor kapalı konumda). Önerilen miktar 500 ml’dir. İhtiyaç halinde daha 
fazlası kullanılabilir. Uygulama sırasında tüm kirlilikler mikro düzeyde çözülür ve normal sürüş esnasında egzoz sisteminden 
atılır. Temizliğin hemen sonrasında en az 20 dk. bir deneme sürüşü yapılır ve DPF rejenerasyonu uygulanır.

İçerik Miktarı: 1lt          Koli Adedi: 12          Ürün Kodu: P6156

Dizel Partikül  Filtre Temizleme Sıvısı – Top Gun Cleaner

Dizel Partikül Filtre Süper Temizleme

Ürün Bilgileri: 
Dizel Partikül Filtreleri içindeki tüm kurum ve kiri  çözer, temizler. Filtre sökülerek temizlenir. 
Temizlik süresi : 8 – 10 saat. Porselen, alüminyum, magnezyum ve çinko parçalara zarar vermez. 
Uygulama: 
Dizel Partikül Filtresi sökülür ve sıvıyla doldurulur. Yaklaşık 10 saat sıvı içinde bırakılır. Her saat başı 2-3 dakika çalkalanır. 
Temizleme işlemi bittikten sonra çok iyi bir şekilde ılık su ile durulanır, montaj yapılır ve en az 20 dakika deneme sürüşü 
uygulanır. Tüketim: DPF’in büyüklüğüne bağlı olarak yaklaşık 3-5 lt Etki süresi: 8-10 saat arası

İçerik Miktarı: 5lt Koli Adedi: 4                  Ürün Kodu: P6162

Dizel Partikül  Filtre Yıkama Sıvısı

Ürün Bilgileri: 
Bu ürün Partikül Filtre  ve/veya Katalizör araçtan sökülmeden, filtre içindeki kurum ve kirlilikleri temizlemek için  
geliştirilmiştir. Temizlik sonucunda DPF/Katalizör işlevini tam olarak geri kazanır. Ürün ayrıca EGR valf temizliği için de 
uygundur.
Uygulama: 
Kullanmadan önce kutuyu yaklaşık 1 dakika kuvvetlice çalkalayınız.
Sıcaklık veya basınç sensörü sökülür ve püskürtme hortumu içeri sokulur. Ürün 5’er saniye aralıklarla DPF/Katalizör içine 
püskürtülür. Uygulama, gerektiği taktirde tekrarlanır. Uygulamada, kirlilikler çözülür ve DPF/Katalizör içine dağılır. Sensör
yerine takılır ve cihazla rejenerasyon yapıldıktan sonra 20 dakika sabit hızla test sürüşü yapılır. Çözülmüş olan  mikro 
parçacıklar normal sürüş yapıldığında yanacaktır.
Uyarı: Dizel yakıt nedeniyle yağ incelmesi varsa mutlaka yağ değiştirilmelidir.
En uygun rejenerasyonun sağlanabilmesi için, deneme sürüşünden önce DPF Süper Temizleme ürünümüzün depoya 
katılması önerilir.

İçerik Miktarı: 400ml           Koli Adedi: 12          Ürün Kodu: P2985

Dizel Partikül Filtre / Katalizör Temizleme Spreyi

OXICAT – Katalizör ve Oksijen Sensörü Temizleyici

Ürün Bilgileri: 
OXICAT en son çevresel standartların üzerinde yeni dekarbonizasyon teknolojisiyle üretilmiştir. Oxicat, reçineleşmeler, 
sakızlaşmış kirlilikleri ve kurum artıklarını tüm egzoz siteminden, özellikle katalitik konvertör, oksijen/lamda sensörü ve 
turbodan eriterek atar. Benzinli, Dizel ve Hibrit araçlar için uygundur. 4 zamanlı motorlar için idealdir. Düzenli kullanılması 
halinde ağır kalıntılar oluşmasını önler. Yakıt etkinliğini artırır, motor performansını düzenler. Katalitik konvertör ve oksijen 
sensörünün işlevini tam olarak yapmasını sağlar.
Uygulama : 
Her üç ayda bir, depoya yakıt doldurmadan önce, depoya dökülür. 375 ml’lik 1 kutu ürün,   80 litrelik depo hacmine kadar 
uygundur.

İçerik Miktarı: 375ml           Koli Adedi: 28          Ürün Kodu: P1180
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HAVA EMİŞ HATTI

YANMA ODASI

MANİFOLD

TURBO ŞARJ

EGR

İçerik Miktarı: 400ml          Koli Adedi: 12           Ürün Kodu: P1911

h
ava em

iş h
attı

Dizel Hava Emiş Hattı Temizleme Spreyi

Ürün Bilgileri: 
Triple X Plus direkt püskürtmeli motorlarda kullanım  için geliştirilmiştir ve egzoz gazı geri dönüşümlü motorlar ve de  EGR 
sistemleri için kullanılır. Benzinli ve dizel motorlu araçlarda hava emiş sistemi ve tüm egzoz sistemi en iyi şekilde temizlenir. 
Motor düzgün ve güçlü çalışır. Yakıt sarfiyatı ve emisyon değerleri düzelir.
Uygulama: 
DİKKAT! Sadece profesyonel kullanım içindir. Kullanım Clear Flow ile uygulanmalıdır. Cihazın kullanım talimatlarına uyun.
Triple X Plus,lamda sondalı, katalizatörlü, direkt püskürtmeli tüm motorlar için uygundur. 375 ml bir kullanım için uygundur.
Temizleme sıvısıdır-Katkı değildir!

İçerik Miktarı: 375ml           Koli Adedi: 28          Ürün Kodu: P2241

Hava Emiş Hattı Temizleme Sıvısı – Triple X Plus

Ürün Bilgileri: 
Çalışma şartları nedeniyle motor yanma odasında oluşan kirliliklerin giderilmesi için özel geliştirilmiş yüksek performanslı 
bileşenli üründür. Piston kafası, supaplar ve tüm yanma odası içinde biriken katı kurum birikintilerini kolayca temizler. Giriş-
çıkış supapları (özellikle temizlik sırasında açık olanlar) temizlenir. EGR’nin Sökülerek temizlenmesinde ideal bir üründür. 
Contalara zarar vermez ve tüm aksam ile uyumludur.
Uygulama:
K1 - Buji veya Enjekörler sökülür. K1, açılan yuvadan ürün içeri püskürtülür. Bu sırada eğer açık ise K1  sübaplara kadar girer 
yayılır. Köpük dışarı çıkmaya başladığında K1 püskürtmeyi durdurun ve 15-20 dakika ürünün etki etmesini bekleyin. 
Sonrasında K2 ile devam edin. 500 ml'lik ürün 8 silindirli araçlara kadar yeterlidir. (Silindir hacmine ve kaç defa uygulama 
yapılacağına bağlı olarak)
K2 - Önceki aşamada kullanılan K1 ürünümüzün sıvılaştırılması ve çözülen kirliliklerin toplanması için kullanılır. Carbon X-
Extractor (Kod.34142) oluşan sıvının yanma odasından tehlike oluşturmadan emilmesi için kullanılacaktır. İlave olarak K2, EP 
maddesi (aşırı basınçlı yapıştırıcı = sürtünmeyi azaltır, metal yüzeyleri korur) içerir, ürüne olağanüstü yapışma, birleşme 
özelliği katar. Özellikle marş sırasında ve Carbon X uygulaması sonrası gereksiz aşınma sorunları ortadan kalkar.
K1' in uygulanmasından sonra açık yuvadan K2'nin sondasını sokun ve ürünü oldukça yoğun bir şekilde püskürtün yaklaşık 4-5 
dakika bekleyin. Bu arada K1 köpüğü iyice sıvılaşacaktır. Aksi takdirde K2 püskürtmeye devam edin. Oluşan sıvıyı Carbon X-
Extractor ile emin. Aşırı kirlilik durumunda K1+K2 temizliğini sırayla tekrar uygulayın. Kontrol için, varsa Endeskop ile 
bakılabilir. Son kalıntı kirliliklerin temizliği için Dizel Hava Emiş Hattı Temizliği uygulayın (Kod. P1911).

İçerik Miktarı: 2x500ml           Koli Adedi: 6 Ürün Kodu: P4650

Carbon X   2 Kompenent K1 + K2

Ürün Bilgileri: 
Dizel motorlardaki bütün hava emiş sistemini temizler. Bu eşsiz ürün buharlaşarak hava emiş sisteminin içine ulaşır, iç bölümü, 
sübabları, 
yanma odalarını temizleyerek daha düzgün bir çalışma, yakıt tasarrufu ve azaltılmış egzoz emisyonu sağlar.
Uygulama: 
Motor sıcak ve çalışır durumdayken motor devrini 1800 – 2000 devire getirin ve hava emiş sisteminden gerekli miktarı kısa 
aralıklarla püskürtün. 

Ürün Bilgileri: 
Boğaz kelebek grubunda oluşan sakızımsı reçine, yağ, yağ kalıntılarını ve kiri giderir. Uygulama sonrası tüm kirlilikler birkaç 
saniye içinde sistem kaplamasına zarar vermeden tamamen buharlaşır. Hiçbir artık bırakmaz, daha rahat bir performans sağlar, 
yakıt tüketimini azaltır, motorun çalışmasını rahatlatıp rölantiye yardımcı olur ve silkelemeyi önler.
Uygulama: 
Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayın. Temizlenecek parçaların üzerine bolca püskürtün. Buharlaşmasını bekleyin yada 
parçaları temiz bir bez ile silin. Gerekirse işlemi tekrarlayın. 

İçerik Miktarı: 500ml          Koli Adedi: 12          Ürün Kodu: P2801       

Gaz Kelebeği Temizleme Spreyi

Ürün Özellikleri:
Benzinli ve dizel motorlarda hava miktarı sensörlerine ait hassas parçaların hızlı bir şekilde ve koruyucu olarak temizlenmesine 
yarayan özel geliştirilmiş yüksek randımanlı bir üründür . Aracın marş ve rolantisini düzeltir . Düzenli kullanımda tüketimi 
azaltır ve motor performansını sabit tutar . 
Uygulama: 
Sensörü sökün. Isı teli veya ısı kartı gibi kirlenmiş parçalara bolca püskürtün ve kirin akmasını bekleyin. Daha sonra paçayı 
yerine takın.

İçerik Miktarı: 500ml          Koli Adedi: 12          Ürün Kodu: P2965       

Hava Akış Sensörü Temizleme Spreyi
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Ürün Bilgileri: 
Basit, Hızlı ve Güvenli Temizlik 
Klima Fresh, klima sistemlerini temizler, dezenfekte eder 
ve hoş olmayan kokuları yok eder.  Bakteriler, mantarlar 
ve mikroorganizmalar elimine edilir ve tekrar oluşması 
engellenir. Temizlik, araç içinde temiz ve narenciye 
kokulu taze hava oluşturur. Halı, tavan, koltuk yüzeyleri 
gibi yerler dezenfekte olur ve temizlikten sonra taze ve 
hoş kokar. 
Ürün zehirsizdir ve alerjiye yol açmaz. 
Uygulama: 
Motoru çalıştırın, Klimayı kapatın, iç sirkülasyonda 
sistemi en yüksek fan ve ısı konumuna getirin ve aracı 5-
10 dakika çalıştırın. Daha sonra Klima Fresh ürününü ön 
yolcu koltuğu ayak basma yerine koyun ve klimayı iç 
sirkülasyonda, en hızlı fan ve en düşük ısı konumuna 
getirin. Konsol havalandırma kanalları açık ve tüm camlar 
kapalı olmalıdır. Püskürtme düğmesine basıp kilitleyin. 
Araçtan çıkın. Sadece 2 dakika içinde sıvı pulvarize olarak 
boşalmış olacaktır. Araç 3-4 dakika daha çalıştıktan sonra 
temizleme işlemi bitmiş olacaktır. Aracın içini daha sonra 
havalandırın.

Her 6 ayda bir kullanılması tavsiye edilir. 
İlave olarak yılda bir kere temizleme köpüğü veya sıvısı 
ile evaporatör temizliği yapılmalıdır.

m
o

to
r

KLİMA

Klima Fresh – Portakal Kokulu

İçerik Miktarı: 150ml            Koli Adedi: 12          Ürün Kodu: P6110      

Klima Temizleme Köpüğü – Elma Kokulu

Klima Temizleme Sıvısı

İçerik Miktarı: 5lt            Koli Adedi: 4            Ürün Kodu: 35021 

klim
a

Klima Delik Tıkama

İçerik Miktarı: 30ml           Koli Adedi: 1            Ürün Kodu: P6080 

Ürün Bilgileri: 
Genellikle eskimeye bağlı olarak, metal yorgunluğu, hortum eskimesi ve o-ring bozulması nedeniyle, sistemde soğutma gaz 
kaçakları olur. Bu gaz çevreye zararlıdır ve genellikle yüksek masraflı onarımlar gerektirir. Bu ürün bu kaçak noktalarını 
tıkamakla yüksek maliyetlerden korur.
Kaçak noktaları uzun süre kalıcı bir şekilde tıkanır ve böylelikle sistemin sızdırmazlığı sağlanmış olur. Hava ve nem ile teması, 
özelliğini bozmaz. 0,5 mm’e kadar olan delikleri tıkar.

Ürün Bilgileri: 
Bütün klima sistemindeki bakteri ve mantarları temizler.  Evaporatörün üzerinde bir koruma filmi oluşturarak taze temiz hava 
akışı ve verimli soğutma performansı sağlar. Uygulanması basittir, klima parçalarının sökülmesini gerektirmez. 
Araç üreticilerinin klima temizleme ile ilgili talimatlarını uygulayın. Ürün zehirsizdir ve alerjiye yol açmaz. 

Uygulama: 
Araç Klima Uygulama
Spreyi iyice çalkalayın. Adaptörü klima tahliye hortumuna yerleştirin ve spreyin yarısını püskürtün.
Evaporatör görünüyor ise üzerine de bolca köpük sıkın. 5 dakika bekleyin. Daha sonra diğer yarısını püskürtün.
10 dk. içinde köpük sıvıya dönüşecek ve tahliye hortumundan akacaktır. İşlem bitiminde Klima kapalı iken, sıcak konumda 1-2 
dakika çalıştırarak evaporatörü kurutun.
Araç üreticilerinin klima temizleme ile ilgili talimatlarını uygulayın.

Ev ve İşyeri Split Klima Uygulama
Klimayı kapatın. Kapak ve filtrelerini çıkarın. Ürünü mümkün olduğu kadar çok sallayın.
Köpük Temizleyiciyi ızgaraların arasına girecek şekilde sıkın ve 5 dakika bekleyin. Daha sonra klimadan dışarı atılan köpüklerin
saçılmasını önlemek için klimanın önüne kuru bir kağıt havlu yerleştirin. 10-15 dakika çalıştırın.
Sonra kapak ve filtreleri geri takın. Sonra klimayı en düşük seviyede tekrar çalıştırın.

İçerik Miktarı: 250ml           Koli Adedi: 12          Ürün Kodu: P6113       

Ürün Bilgileri: 
Klima Temizleme Sıvısı, Klimada oluşan mantar ve bakterileri yok etmek için özel olarak geliştirilmiş bir temizleyicidir. 
Mikrop, bakteri ve küfü hızlı bir şekilde ortadan kaldırır. Aracın içindeki kötü kokuları ortadan kaldırır, taze ve temiz hava sağlar. 
Su bazlı temizleme sıvısıdır. Ürün zehirsizdir ve alerjiye yol açmaz.
Uygulama alanı: Binek araç, ticari araç ve otobüs klima ve havalandırma sistemlerinin temizlik  ve dezenfeksiyon içindir.
Araç içi kötü kokuları ortadan kaldırmak için.
Uygulama: 
PROTEC Klima Temizleme Makinesi ile uygulanır.
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Ürün Bilgileri: 
Tüm soğutma sistemini güvenilir bir şekilde temizler; radyatör kaçakları ve hasarlı silindir kapak contaları nedeniyle oluşan
yağlı birikimleri uzun süreli giderir. Motorun normal çalışması sonucu oluşan soğutma suyu çamurunu, kireci, pas gibi diğer 
kirleri de temizler. İçerdiği yüksek kaliteli yağlayıcı maddeler sayesinde temizleme işlemi ile birlikte tüm metal ve lastik 
parçalar için mükemmel bir koruma sağlar. Valfler, termostatlar ve devirdaim pompaları en verimli çalışma düzeyine geri 
döner ve soğutma sisteminin çalışma ömrü artar.
Uygulama:  
Radyatör içindeki kirli ve yağlı suyu boşalttıktan sonra soğutma sistemini temiz su ile çalıştırın ve daha sonra boşaltın. Bu 
işlem, sistemde suyun az da olsa dolaştığını test etmek için yapılır. Sistem tamamen tıkalı olduğunda temizleme işlemi 
istenilen sonucu vermez.
Kullanmadan önce kutuları iyice çalkalayın! Her iki kutunun (K1 & K2) içeriğini soğutma sistemine boş iken dökün ve suyu 
tamamlayınız. Kaloriferi sıcak konumda ve en yüksek fan ayarında çalıştırın. Motoru normal çalışma hararetine gelene kadar 
1500–2500 devir aralığında yaklaşık 15 dakika çalıştırın ve soğutma sistemini boşaltın. Soğutma devresinde olmayan diğer 
bütün genleşme tanklarını (depoları) da sökün ve bunları elle temizleyin. Daha sonra tüm soğutma sistemine temiz su 
koyarak aynı işlemi tekrar edin. İşlem bittikten sonra araç imalatçısının talimatlarına uygun olarak yeni soğutma suyunu 
koyun. Radyatör Yağı Temizleyicisi (K1 & K2), 5 ila 10 litre kapasiteli soğutma sistemi için yeterlidir.

m
o

to
r

RADYATÖR

Radyatör İçi Yağ Temizleyici

İçerik Miktarı: 188ml –çift bileşenli      Koli  Adedi: 14          Ürün Kodu: P1511-1 

İçerik Miktarı: 375ml          Koli  Adedi: 28           Ürün Kodu: P1501

İçerik Miktarı: 375ml          Koli Adedi: 28          Ürün Kodu: P1601

Radyatör Suyu Katkısı

rad
yatö

r

Radyatör Delik Tıkama

Radyatör İçi Temizleyici 

Ürün Bilgileri: 
Tüm Benzinli ve Dizel motorlarda talimata uygun kullanıldığında; Yıkama sırasında tüm metal ve lastik parçaları korur.
Alkalin tortularını giderir. Soğutma sisteminin ömrünü uzatır. Kalorifer radyatörünün de içini yıkar.
Uygulama:   
Kutu içindeki sıvıyı soğutma sisteminin içine boşaltın. Tüm kalorifer komut düğmelerini sıcak konumuna getirin. Motoru 10 -
15 dakika süreyle çalıştırın. Sistemi tamamen boşaltın ve Antifrizli suyla doldurun. Yıkamadan sonra temiz suya PROTEC 
Radyatör Suyu Katkısı katmanız tavsiye edilir. 5 – 10 litre kapasiteli soğutma sistemi içi 1 kutu yeterlidir.

Ürün Bilgileri: 
Soğutma sistemindeki kaçakları durdurur. Su pompasını yağlar, köpüğü ve paslanmayı önler. Tüm antifrizlere uygundur.
İçinde askıda bulunan fiberlerle kendine özgü bir karışımdır. Soğutma sistemini arızalara karşı azami ölçüde korur. Yüksek 
basınçlı silindir kapaklarındaki sızıntıyı önler. Radyatör kılcal borularını ve kalorifer mekanizmasını tıkamadan kaçakları kapatır.
Uygulama: 
Kutu içindeki sıvıyı iyice çalkalayarak soğutma sisteminin içine boşaltın. Tüm kalorifer komut düğmelerini sıcak konumuna 
getirin. 
Motoru 10 - 15 dakika süreyle çalıştırın. 
5 – 10 litre kapasiteli soğutma sistemi için 1 kutu yeterlidir. 

Ürün Bilgileri: 
Tüm metalleri korozyondan korur. Aşırı ısınmayı önler, su pompasını, termostatı ve vanaları yağlar.
Elektrolizi önler. Her türlü antifriz ile uyumludur. Isı transferini iyileştirir. PH değerini sabit tutar.
Ticari araç sahipleri tarafından yoğun olarak kullanılan uzun süreli bir bakım ürünüdür. Korozyonu önlemeye yönelik testler 
sonucunda anlaşılmıştır ki PROTEC Radyatör Suyu Katkısı korozyonu çarpıcı bir şekilde önlemektedir ve bu alanda teknik olarak
dünyanın en iyi ürünüdür. 
Uygulama: 
Kutu içindeki sıvıyı iyice çalkalayarak soğutma sisteminin içine boşaltın. 8 litre kapasiteli soğutma sistemi için 1 kutu yeterlidir.

İçerik Miktarı: 375ml          Koli  Adedi: 28          Ürün Kodu: P1401

Sorun
Soğutma sisteminde yağ…

Çözüm
Protec Radyatör İçi Yağ Temizleme
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Ürün Bilgileri: 
Etkili formülasyonu sayesinde Otomatik 
şanzımanlarda etkili bir temizlik sağlar. 
Okside olmuş yağ kalıntılarını giderir, 
kiri alıp tüm sistemi tamamen temizler. 
Tüm iç aktarma bileşenlerini temizler, 
vernik ve zararlı çamurdan arındırır. 
Yeni yağın görevini tam yapmasını sağlar 
ve ömrünü uzatır. Uygulama  sırasında 
tüm sistemi yağlar.
Uygulama:   
Yağ değişiminden önce Otomatik 
Şanzıman Temizleme ürününü şanzıman 
yağına 1lt / 100ml oranında ekleyin. Aracı 
değişik  viteslerde 15 dakika sürün. Eski 
yağı değiştirin. Her türlü otomatik 
şanzıman yağı ile uyumludur. 

Ürün Bilgileri: 
NANO teknoloji bazında yenilikçi formülü sayesinde hidrolik direksiyon sisteminde yüksek aktif yağlama yaparak koruma 
filmi oluşturur. Sürtünme ve aşınmaya karşı korur. Yüksek aktif formülasyonu sayesinde sistemin sessiz ve sorunsuz 
çalışmasını sağlar.
Uygulama: 
Yağlama sistemine 2lt / 100ml oranında ekleyin. 

Ürün Bilgileri: 
PROTEC Şanzıman ve Diferansiyel Katkısı tüm manuel şanzıman, diferansiyel ve dişli sistemlerde kullanım içindir. Bu güçlü 
katkı ürünü; Sürtünmeyi azaltır, vites değişimini geliştirir. Keçe ve contaların bakımını, korunmasını sağlar. Kullanımı, 
sorunsuz vites değişimi ve bileşenlerin uzun ömürlü olması ile sonuçlanır. 
Uygulama:   
Şanzıman yağına 3lt / 50ml oranında eklenir. (Sisteme eklenecek yağ miktarı kadar önceden eksiltilmelidir). Otomatik 
şanzımanlara uygulanmaz.

Ürün Bilgileri: 
PROTEC Otomatik Şanzıman Katkısı otomatik şanzımanlarda kullanım içindir. Bu güçlü katkı ürünü; Sürtünmeyi azaltır, 
vites değişimini geliştirir. Keçe ve contaların bakımını, korunmasını sağlar. Kullanımı, sorunsuz vites değişimi ve 
bileşenlerin uzun ömürlü olması ile sonuçlanır. Bu yarı sentetik ürün, şanzıman sıvısı teknolojisindeki en son gelişmeyi 
temsil etmektedir. Bir sıvı olarak Otomatik Şanzıman Katkısı bütün binek otomobil otomatik şanzıman sıvılarının önüne 
geçmektedir. 
Uygulama:   
Şanzıman yağına 1lt / 150ml oranında eklenir.(Sisteme eklenecek yağ miktarı kadar önceden eksiltilmelidir). Bütün A.T.F. 
ürünleriyle uyumludur. Sadece profesyonel kullanım içindir.

ŞANZIMAN – HİDROLİK DİREKSİYON 

Otomatik Şanzıman Temizleme

İçerik Miktarı: 375ml          Koli Adedi: 28           Ürün Kodu: P1701

Otomatik Şanzıman Katkısı

İçerik Miktarı: 375ml          Koli Adedi: 28          Ürün Kodu: P1801

Manuel Şanzıman ve Diferansiyel Katkısı

İçerik Miktarı: 50ml           Koli Adedi: 24          Ürün Kodu: P2171

Hidrolik Direksiyon NANO Koruma

İçerik Miktarı: 100ml           Koli Adedi: 24           Ürün Kodu: P2161

se
rvo

Ürün Bilgileri: 
Tüm direksiyon yağı sisteminde yüksek etkili bir temizleyicidir. Sistemin tamamında biriken kirliliği ve katılaşmaları çözer ve 
temizler. Temizleme süresince yağlayıcı bileşenler sistemi korur.
Uygulama: 
Değişecek yağa 3lt / 100ml oranında katın. Aracı çalıştırın. En iyi performansı elde edebilmek için direksiyonu 25 defa sağa, 25
defa sola sonuna kadar çevirin. Daha sonra yağın tamamını boşaltın. İmalatçının tavsiyesine uygun olarak yeni yağı doldurun. 

Hidrolik Direksiyon Temizleme

İçerik Miktarı: 100ml           Koli Adedi: 24           Ürün Kodu: P2041

Ürün Bilgileri: 
Arızalı şanzımanlarda yağ kaçağını güvenli bir şekilde durdurur, eksik yağ nedeniyle oluşacak hasarlardan korur.
Contaları, o-ringleri korur. Yağın oksitlenmesini önler. 
Uygulama:   
Yeni Şanzıman yağına 3lt / 50ml oranında eklenir. (Sisteme eklenecek yağ miktarı kadar önceden eksiltilmelidir). Otomatik 
şanzımanlara uygulanmaz.

Manuel Şanzıman ve Diferansiyel Yağ Sızıntı Önleyici

İçerik Miktarı: 50ml           Koli Adedi: 24          Ürün Kodu: P2141

Otomatik Şanzıman
Temizleme Makinesi

Ürün Kodu: P4600
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Ürün Bilgileri: 
Autoprofi Line Balata Temizleme Spreyi, yağ ve yağ içerikli  
tortuları ve pislikleri temizler. 
Fren, debriyaj sürtünmelerinden oluşan tozların ve elektriksel 
bağlantıların temizlenmesinde kullanılır.
Uygulama:  
Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayın.Temizlenecek 
parçaların üzerine bolca püskürtün.

Ürün Bilgileri: İçinde yağ, solvent, gres olmamasına karşın 
aktif kayganlaştırıcılık yağlama ve koruma sağlar. Yüksek 
yapışkanlık aktif nüfuz edebilirlik, bütün ısı aralıklarında 
güvenli yağlama, su uzaklaştırıcı ve aşınmaya karşı uzun süreli 
koruma, elektrik kaçağını ve voltaj kaybını önler. Plastik 
parçalar tarafından emilir ve bu parçaları korur, örneğin 
tampon, radyatör ızgaraları, spoylerler ve kabriyolet tenteleri, 
hortumların montajında ve kapı fitillerinin yerine takılmasında 
yardımcı olarak kullanılabilir.
Uygulama Alanları: Özellikle araç altı lastik grubu (viraj demir 
lastikleri,burçlar v.s.) olmak üzere; silindirler, kilitler, cıvatalar, 
emniyet kemerleri mekanizması, menteşeler, koltuk kızakları, 
başlıklar, kılavuzlar, akü kutupları, motosiklet zincirleri, kılavuz 
telleri, fren parçaları, motor, vites kutusu, piston, diferansiyel, 
şaft, V kayışı, açılıp kapanan tavan, vs.
Uygulama: Kutuyu iyice çalkaladıktan sonra yağlanacak yüzey 
üzerine püskürtün.

SPREY

İçerik Miktarı: 500ml  Koli Adedi: 12   Ürün Kodu: 43179      

İçerik Miktarı: 500ml   Koli Adedi: 24   Ürün Kodu: P2401       

sp
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Balata ve Parça Temizleme Spreyi

Ürün Bilgileri: Yüksek performanslı bir yağlayıcıdır. Yüksek ısı 
ve basınca dayanıklıdır. Tüm fren ve fren parçalarının bakımı 
için önerilir. Pasa ve korozyona karşı uzun süreli koruma 
sağlar. Fren  gıcırtılarının önlenmesine ve giderilmesine 
yardımcı olur. Fren donanımının düzenli çalışmasını temin 
eder. Tuzdan, sudan, asitlerden ve alkali maddelerden korur. 
Tüm frenlerde, vidalı bağlantı elemanlarında, mafsallarda, 
akü kutup başlarında ve diğer yağlama noktalarında 
kullanabilirsiniz.
Uygulama: Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayın. Disk ve 
balata yüzeylerine sıkmayın. Fren parçalarını önce Fren 
Temizleyici ile iyice temizleyin.Toplamadan önce fren 
parçalarına PROTEC Fren Bakım ve Koruma püskürtün.

Fren Bakım ve Koruma

İçerik Miktarı: 500ml  Koli Adedi: 24   Ürün Kodu: P2601       

Ürün Bilgileri: Çok amaçlı bir yağ cinsidir. Hareketli parçalar 
arasında oldukça yüksek etkili, sürtünme karşıtı bir bariyer 
oluşturur. Aşınma ve yırtılmaya son derecede mukavim 
özellikler taşıyan, özel formüle edilmiş NANO-kümecikler bu 
bariyeri meydana getirir. Son derecede dayanıklı bir yağ filmi 
oluşturur.Yüksek basınçlı ortamlarda kullanım için idealdir.
Suyu reddeder, nemin yerini alır, yapışma özelliği yüksektir. 
Uygulama Alanları: Zincirler, halatlar, makaralar, yataklar, 
rulmanlar, zincir iç yatakları, dişliler, solucan dişliler, mafsallar, 
kavramalar, çelik tel halatlar, menteşeler, o-ringler, bowden
kabloları, kilitler, vs. 
Uygulama: Kullanmadan önce iyice çalkalayın. Uygulanacak 
parçaları iyice temizleyin. 
Spreyle eşit miktarda parça üzerine uygulayın ve yüzeye 
işlemesi için biraz bekleyin.

İçerik Miktarı: 500ml Koli Adedi: 12   Ürün Kodu: P2971       

Çok Amaçlı Bakım Spreyi

NANO Süper Yağlama

Ürün Bilgileri: Bu yüksek ısı macunu seramik bazlı olup ince 
fırça uygulamasıyla yağlayıcı, ayırıcı ve korozyondan 
koruyucu özelliğe sahiptir. Yanarak korlaşmayı, ısıdan dolayı 
kaynak oluşmasını, pas çürümelerini ve yağsız kalmayı 
engeller. Çok iyi bir aşınma ve korozyon önleyicidir. Sıcak ve 
soğuk suya dayanıklı olduğu gibi asit ve alkali sıvılara karşıda 
dayanıklıdır. 
Uygulama: İlgili parçayı temizleyin ve macunu fırça ile 
yüzeye yedirin.            
Isı Dayanıklılığı : -40 santigrat ila +1500 santigrat
Araç fren sisteminin tüm hareketli parçalarında, ayar 
parçalarında ve yatak parçalarında kullanılır. Ayrıca geçme 
bağlantıları, vida bağlantıları ve makinelerde montaj 
yardımcı elemanı olarak kullanılır.

Seramik Gres

Teflon Sıvı Gres

İçerik Miktarı: 500ml   Koli Adedi: 24  Ürün Kodu: P2701

Ürün Bilgileri: 
Suyu itme, ısıya ve tuza karşı koyma ve aynı zamanda 
korozyona karşı koruma amacıyla formüle edilmiş, Teflon 
içeren bir üründür. Fren tesisatındaki parça ve eklemlerde, 
kapı kilit ve menteşelerinde, dişlilerde, yaylarda, 
rulman/yataklarda, lastik parçalarda, o-ringlerde, kaydırma 
zincirleri, pencere ayarlarında, vs.de kullanılabilir.
Uygulama: Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayın. 
Yağlanacak yüzeyler üzerine 20-30cm uzaklıktan püskürtün.
Yağlanmış parçaları birkaç saniye oynatarak yağın iyice 
yayılmasını sağlayın.
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İçerik Miktarı: 200ml  Koli Adedi: 12 Ürün Kodu: P9742

Ürün Özellikleri: 
Pas Sökücü MoS2, katı ve aşınmış parçalar üzerindeki pası 
çözerek süzülüp giderilmesini sağlar. Ürün, aşınmayı 
durdurur. Sürtünmeyi azaltır ve suyu uzak tutar. 
Uygulama: 
Pas Sökücü MoS2’yi aşınmış ve takılmış parçaların üzerine 
sıkarak birkaç dakika nüfuz etmesini bekleyin.

İçerik Miktarı: 400ml  Koli Adedi: 12  Ürün Kodu: P2921       

Pas Sökücü MoS2 

Sıvı Conta

İçerik Miktarı: 200ml          Koli Adedi: 12   Ürün Kodu: P9772-Siyah    P9762-Gri       P9752-Kırmızı

Ürün Bilgileri:
Yüksek ısılı bölümlerde kullanılmak üzere hazırlanmış elastik silikon içerikli bileşiktir. Contalara ( ortak sert contalara ) alternatiftir.
Uygulama Alanları: Metal parçalarda (alüminyum, pik, çelik v.b.), plastik, cam, seramik ve ağaç parçalarda: yağ tavası, valf 
kapakları, su ve yağ pompaları, düz dişli-alın dişlisi kapakları, diferansiyel contaları, akü kutuları, farlar, stop lambaları, koruma 
kutular-çantaları, termostat kutuları, şanzıman yağı tavası, vites kutusu, motor üst kapakları, çevirme mili vb. yerlerde kullanılır.
Özellikler: Suya, tuzlu suya, yağa, yağlı temizleme ürünlerine, hidrokarbona, asitlere ve birçok başka kimyasala karşı elastikiyetini 
ve sağlamlığını korur. -40 C’den 250 C sıcaklığa kadar dayanıklıdır. 
Kullanım: Dolgu olacak yüzey temizlenmiş, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Eski contalar çıkartılmalıdır. İstenen kalınlıkta 
uygulayın ve parçaları birleştirin. Donma : 0.04 inç / 8 saat . Çalışma sıcaklığı : 5 den 35 ‘a kadar.

Bakır Kaplama ve Koruma Spreyi

İçerik Miktarı: 400ml   Koli Adedi: 12  Ürün Kodu: P2931

Ürün Özellikleri : 
Bu ürün dış etkenlere dayanıklı ve çabuk kuruyabilen bir 
üründür. Kalıcı ve suda çözünmeyen Akril – Koruma tabakası 
oluşturur ve hasarlı yerleri korur.
Kullanım alanları : 
Bir çok yüzeyde kaplama, Hasarlı yüzeylerde düzeltme, boru 
hatları, metal konstrüksiyonlar ve araç altında koruyucu 
kaplama.
Uygulama: Spreyi uygulanacak parçalara sıkın.



Ürün Özellikleri:
PROTEC Silikon Sprey, silikon bazlı aktif maddeler ile iyi 
kayganlaştırıcı ve kaliteli koruyucuların bir karışımıdır. Gres 
yağ ve çözelti içermez. Ürün; plastik, kauçuk ve metal parçalar 
için ayırıcı, kayganlaştırıcı , bakım ve koruma ürünü olarak çok 
uygundur. 
Uygulama: 
Uygulamadan önce iyice çalkalayınız. Uygulanacak parçalara 
ekonomik olarak sıkınız. Direksiyon, lastikler ve ön cama 
sıkmayınız.

Ürün Özellikleri: 
Yüksek performanslı bu sprey, aracınızın içindeki plastik, 
deri ve lastik aksamı temizler, korur ve temiz tutar. Anti-
statik özelliğe sahiptir, tozu ve suyu iter. Işığa, UV ışınlarına, 
solmaya ve gevremeye karşı koruma sağlar. Pencere cam 
kılavuzlarında, lastik kapı fitillerinde ve emniyet 
kemerlerinde kullanım için ideal olup sesleri de giderir.
Uygulama: 
Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayın. Yüzeyler üzerine 
20 – 30 cm uzaklıktan püskürtün. Tüy bırakmayan temiz bir 
bez ile parlatın.

SPREY - HİBRİT

İçerik Miktarı: 500ml   Koli Adedi: 12   Ürün Kodu: P2301       İçerik Miktarı: 400ml   Koli Adedi: 12   Ürün Kodu: P2911       

Ürün Özellikleri: 
Elektronik sprey, mükemmel koruyucu - kaplayıcı özelliği 
sayesinde, elektrik kablolarını, konektörleri ve bağlantı 
parçalarını yüzeylerinde bir mikro-film tabaka oluşturarak 
nemden arındırır ve korur. Bağlantıları temizler, kirleri 
giderir ve oluşmuş tabakaları çözerek yok eder. Bir koruyucu 
görevi görür ve elektrik kontağını ve voltaj kaybını önler. 
Elektrik aksamının güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar. 
Aşınmayı önler, nemi giderir. Boyaya, plastik veya kauçuk 
parçalara zarar vermez. Enerji konektörleri, lambalar, 
sigortalar, distribütör başlıkları, akım kesiciler, anahtarlar, 
akü terminalleri, alternatörler, marş motoru gibi elektrik 
ekipmanı ve elemanlarının bakım ve korumasında kullanılır. 
Aynı zamanda kapı mekanizmaları, sürgüler, krikolar gibi 
yerlerde de kullanılabilir.
Uygulama: 
Spreyi uygulanacak parçalara sıkın.

İçerik Miktarı: 400ml   Koli Adedi: 12   Ürün Kodu: P2901       
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Ürün Özellikleri: 
Enjektör, ısıtma ve ateşleme bujileri gibi yuvalarına sıkışmış 
bağlantı parçalarını sökmeye yarar.
-40 C soğutma, kaygan partikül yapı, pasa işler, nemi 
engeller, yağ ve asit içermeyen bu ürün kılcal etkiye 
sahiptir.
Uygulama Alanları: Enjektör, ısıtma ve ateşleme bujileri. 
Uygulama: Kullanmadan önce çok iyi çalkalayın. 
Uygulanacak parçaları iyice temizleyin. Ürünü dikkatli bir 
şekilde sökülecek parçanın yuvasına püskürtün. Sökmeden 
önce oluşan pislikleri basınçlı hava ile temizleyin. 
Etki süresi: 10-15 dk. Olağan üstü durumlarda 6-8 saat 
bekleyiniz.

İçerik Miktarı: 400ml   Koli Adedi: 12   Ürün Kodu: P2250       

Araç İçi Bakım ve Koruma Silikon Sprey

Elektronik Sprey Enjektör ve Buji Sökme Spreyi
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Ürün Bilgileri: 
HİBRİT Yakıt Hattı Temizleme, hibrit teknolojili tüm benzinli motorlarda kullanılmak üzere, motorun tüm yakıt hattında operasyonel
olarak oluşan kirlenmeyi etkili bir şekilde temizleme amacıyla özel olarak geliştirilmiş bir üründür.
Temizleme: Silindir üst bölgesi, yanma odası, enjektörler, emme supapları, yakıt boruları, vs. Optimizasyon: Aracın orijinal fabrika 
değerlerine getirilmesi. Koruma: Nemi ve yoğunlaşmayı engeller, paslanma ve korozyonu önler, silindir üst bölgesini yağlar.
Uygulama:
Yakıt deposuna katın. Araç üreticisinin önerdiği servis periyodlarına uygun olarak aracı her servise götürdüğünüzde kullanın. 375 ml 
ürün 80 litre benzin için yeterlidir. Karışım oranı 1:200.

İçerik Miktarı: 375ml           Koli Adedi: 28          Ürün Kodu: P6050

HİBRİT / Yakıt Hattı Temizleme

Ürün Bilgileri:
HİBRİT Motor içi Temizleme, hibrit teknolojili modern benzinli ve dizel motorlarda kullanılmak üzere, motorun tüm yağ ve yağlama 
sisteminde operasyonel olarak oluşan kirlenmeyi etkili bir şekilde temizleme amacıyla özel olarak geliştirilmiş bir üründür.
Temizleme: Tüm yağ ve yağlama hattı, piston segmanları ve silindir üst bölgesi.
Optimizasyon: Aracın orijinal fabrika değerlerine getirilmesi. Koruma: Zararlı motor asitlerini normalize eder ve aşınmayı önler.
Uygulama:
Her yağ değişiminden önce ürünü eski yağın içine katın. Yaklaşık 10-15 dakika motoru rölantide çalıştırın. Kirli yağı boşaltın. Fabrika 
talimatlarına uygun olarak yeni yağ filtresi takın ve motora yeni yağ koyun. Yaklaşık 6 litre yağa kadar yeterlidir. Karışım oranı 1:15.

İçerik Miktarı: 400ml           Koli Adedi: 12          Ürün Kodu: P6040

HİBRİT / Motor İçi Temizleme

HİBRİT / OXICAT – Katalizör ve Oksijen Sensörü Temizleyici

Ürün Bilgileri: 
Bu ürün hibrit teknolojili modern benzinli ve dizel motorlarda kullanılmak üzere, motorun tüm egzoz sisteminde operasyonel olarak 
oluşan kirlenmeyi, kurumuş yağ, kauçuk ve karbon birikimlerini etkili bir şekilde temizleme amacıyla özel olarak geliştirilmiş bir 
üründür. 
Temizleme: Katalitik konvertör, oksijen sensörü, turboşarj ve EGR valfi başta olmak egzoz sisteminin tamamı. Optimizasyon: Aracın 
orijinal fabrika değerlerine getirilmesi. Koruma: Düzenli kullanım tekrar kirlenmenin önüne geçer, katalizör ve oksijen sensörü için en 
uygun çalışma şartları sağlar.
Uygulama: Düzenli olarak her 3-4 ayda bir yakıt deposuna (benzin/dizel) boşaltın. Karışım oranına dikkat edin (1:200)!. 375ml, 80 litre 
yakıt için yeterlidir.

İçerik Miktarı: 375ml           Koli Adedi: 28          Ürün Kodu: P6060

ECOPOWER / HİBRİT
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Benzinli/LPG’li araçlar; Enjektörleri FLC-SYSTEM makinesi kullanarak Yakıt Hattı Temizleme –

Benzinli (P1101) ile temizleyin. Emme sistemine bir kutu Gaz Kelebeği Temizleme Spreyi (2801) 

uygulayın.

Dizel araçlar; Enjektörleri FLC-SYSTEM ile Common Rail Dizel Sistem Temizleme ve Koruma 

(P2101) sıvısını kullanarak temizleyin. Emme sistemine bir kutu Dizel hava Emiş Hattı Temizleme 

Spreyi (P1911)uygulayın.

DPF/Katalizör Temizleme Spreyi’ni (P2985) kullanmadan önce yaklaşık 1 dakika kuvvetlice çalkalayınız.
Sıcaklık veya basınç sensörü sökülür ve püskürtme hortumu içeri sokulur. Ürün 5’er saniye aralıklarla 
DPF/Katalizör içine püskürtülür. Uygulama, gerektiği taktirde tekrarlanır. Uygulamada, kirlilikler çözülür ve 
DPF/Katalizör içine dağılır. Sensör yerine takıldıktan ve cihazla rejenerasyon yapıldıktan sonra 20 dakika sabit 
hızla test sürüşü yapılır. Çözülmüş olan mikro parçacıklar normal sürüş yapıldığında yanacaktır.
Uyarı: Dizel yakıt nedeniyle yağ incelmesi varsa mutlaka yağ değiştirilmelidir.
En uygun rejenerasyonun sağlanabilmesi için, deneme sürüşünden önce DPF Süper Temizleme (P6171) 
ürünümüzün depoya katılması önerilir.

Yağlama sistemini Motor İçi Temizleme ile temizleyin, yeni yağa 
bir kutu Yağ Zenginleştirici (P1301) ekleyin.

Otomatik Şanzıman: Su karışan yağın içine bir kutu Otomatik Şanzıman Yıkama (P1791) ile yarım Yakıt Hattı Temizleme – Benzinli 
(P1101) katın ve 15 dakika değişik viteslerde yol yapın. Daha sonra yağı değiştirin.
Düz Şanzıman: Su karışan yağın içine bir kutu Motor İçi Temizleme (P1001) ile yarım kutu Yakıt Hattı Temizleme – Benzinli (P1101) 
katın ve 15 dakika değişik viteslerde yol yapın. Daha sonra yağı değiştirin.

Radyatör içindeki kirli ve yağlı suyu boşalttıktan sonra soğutma sistemini temiz su ile çalıştırın ve 
daha sonra boşaltın. Kullanmadan önce Radyatör İçi Yağ Temizleyici (P1511-1) ürünlerini iyice 
çalkalayın! Her iki kutunun (K1 & K2) içeriğini soğutma sistemine boş iken dökün ve suyu 
tamamlayınız. Kaloriferi sıcak konumda ve en yüksek fan ayarında çalıştırın. Motoru normal 
çalışma hararetine gelene kadar 1500–2500 devir aralığında yaklaşık 15 dakika çalıştırın ve 
soğutma sistemini boşaltın. Soğutma devresinde olmayan diğer bütün genleşme tanklarını 
(depoları) da sökün ve bunları elle temizleyin. Daha sonra tüm soğutma sistemine temiz su 
koyarak aynı işlemi tekrar edin. İşlem bittikten sonra araç imalatçısının talimatlarına uygun olarak 
yeni soğutma suyunu koyun. Radyatör Yağı Temizleyicisi (K1 & K2), 5 ila 10 litre kapasiteli 
soğutma sistemi için yeterlidir. 
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Enjektörleri FLC-SYSTEM ile Common Rail Dizel Sistem Temizleme ve Koruma (P2101) sıvısını kullanarak temizleyin, 
filtre değişiminden sonra yakıt deposuna bir kutu Dizel Duman Önleyici (P2151) koyun.
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Lambda değerinde bozukluk

Yakıt tankına bir kutu Yakıt Hattı Temizleme – Benzinli (P1101) sıvısı dökün 
ve aracı 5-10 km sürün. 
Daha sonra enjektörleri FLC-SYSTEM kullanarak, Yakıt Hattı Temizleme –
Benzinli ile temizleyin.

Dizel araçlarda egzozda duman artışı

Yakıt pompasında takırdama

Yakıt tankına bir kutu Yakıt Hattı Temizleme – Benzinli (P1101) ekleyin. Bu ürün sayesinde yakıt 
kayganlığı geri kazanılır ve yoğunlaşmış su Yakıt Hattı Temizleme ile karışarak yanma odasında yakılır.

Yapışkan valflar, performans kaybı, motorda düzensiz çalışma, yüksek yakıt tüketimi

Dizel Partikül Filtrede tıkanma

Soğutma sisteminde yağ

Soğutma sisteminin içinde oluşan pas (kahverengi su), su pompası sesleri,
termostatta tutukluk
Kirli soğutma suyuna bir kutu Radyatör Temizleyici (P1501) uygulayın, motoru normal sıcaklığa 
gelene kadar çalıştırın ve sistemi boşaltın.

Yağlama sisteminde su

Bir kutu Motor İçi Temizleme (P1001) ile yarım kutu Yakıt Hattı Temizleme 
– Benzinli (P1101) sıvısını eski yağa ekleyin. Motoru 5 dakika çalıştırın ve 
sistemi boşaltın.

Yüksek yağ tüketimi, hidrolik valflerde gürültülü çalışma

Şanzıman ve rulmanlarda ses 

Motor: Motor İçi Temizleme (P1001) ile temizleyin ve yeni yağa bir kutu Yağ Zenginleştirici (P1301) ekleyin.
Düz şanzıman: Motor İçi Temizleme (P1001) ile temizleyin ve şanzıman yağını %10 eksiltip Yağ Zenginleştirici (P1301) ile 
tamamlayın.
Otomatik şanzıman: Otomatik Şanzıman Yıkama (P1791) ile temizleyin ve bir kutu Otomatik Şanzıman Katkısı (P1801) ekleyin.

Otomatik ve Düz Şanzıman yağına su karışmasıSorun
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