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Η ΙΣΤΟΡΙΑ 
Η BardaHl δραστηριοποιείται στον χώρο των λιπαντικών απο το 1939 στο 

Seattle των Ηνωμένων Πολιτειών. Ιδρυτής της εταιρείας ήταν ο πρωτοπόρος 

Ole Bardahl ο οποίος δημιούργησε την μοναδική φόρμουλα POlar PlUS η 

οποία εξασφαλίζει την σωστή λίπανση των μηχανικών μερών ακόμη και στην 

περίπτωση μείωσης της στάθμης του λιπαντικού πολύ κάτω απο τα επίπεδα 

που προβλέπει ο κατασκευαστής.

Σήμερα η BardaHl έχει εργοστάσια σε Αμερική, Ευρώπη και Άπω Ανατολή.

Η BARDAHL είναι ο επίσημος προμηθευτής λαδιών της 
HONDA Ιταλίας, στον κλάδο των αυτοκινήτων.

Στα 73 χρόνια δραστηριότητας της η BardaHl δεν έχασε ποτέ τον στόχο της 

που είναι η παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων.

«Αν δεν μπορούμε να κάνουμε τα καλύτερα προϊόντα του είδους τους, δεν θα 

τα κάνουμε καθόλου» ήταν και συνεχίζει να είναι η φιλοσοφία της εταιρίας.

“...IF WE CAN’T MAKE THE BEST PRODUCTS OF 
THEIR KIND, WE WON’T MAKE AT ALL.”

“... Αν δεν μπορούμε να κάνουμε τα καλύτερα 
προϊόντα του είδους τους, δεν θα τα κάνουμε 
καθόλου.”



ΤΟ ΜΟΡΙΟ
FULLERENE
Το 1996, ερευνητές του Πανεπιστημίου του Χιούστον (Τέξας, ΗΠΑ) κέρ-

δισαν το βραβείο Νόμπελ Χημείας για την ανακάλυψη μιας νέας μορφής 

άνθρακα που ονομάζεται FULLERENE και αποτελείται από 60 άτομα συ-

γκεντρωμένα σε μία τρισδιάστατη δομή παρόμοια με μια μπάλα ποδοσφαί-

ρου. Το τεχνικό προσωπικό της Bardahl, μετά από αρκετά χρόνια έρευνας 

στο εργαστηρίο, ανέπτύξαν ένα τύπο που δίνει τη δυνατότητα να επωφε-

ληθούν από την εξαιρετική ικανότητα του μορίου FULLERENE C60.

Τα μόρια FULLERENE που περιέχονται στα λιπαντικά Bardahl C60, συ-

μπεριφέρονται ως μικρο-ρουλεμάν που παρεμβάλονται μεταξύ των με-

ταλλικών επιφανειών των κινητήρων, και δημιουργούν ένα στρώμα αντι-

τριβής, το οποίο βοηθάει τον κινητήρα να φτάσει στο μέγιστο δυναμικό 

του προστατεύοντας τον απο την φθορά και διάβρωση. Η Bardahl είναι ο 

μοναδικός παρασκευαστής λιπαντικών που χρησιμοποιεί την τεχνολογία  

του FULLERENE C60.

Η Formula Bardahl παρέχει πολύ ανώτερη απόδοση σε σύγκριση με τα 

συμβατικά λιπαντικά.

Η μοναδική φόρμουλα αντι - τριβής Bardahl Plus - Fullerene εξασφαλίζει 

ένα τριπλό στρώμα προστασίας: Μια επιφάνεια λιπαντικού φίλμ, την 

ζώνη των πολωμένων μορίων (POLAR PLUS) και τα μόρια FULLERENE 

C60 ως τελικός μηχανισμός προστασίας.

H ΦΟΡΜΟΥΛΑ
POLAR PLUS
Η μοναδική φόρμουλα Bardahl Polar Plus και ένας συνδυα-

σμός χημικών ουσιών στα λιπαντικά Bardahl μειώνει σημα-

ντικά την τριβή μεταξύ όλων των κινούμενων μερών των

κινητήρων.

Πρόκειται για ένα μοναδικό μείγμα στο είδος του, όσον αφο-

ρά την ικανότητα προστασίας επιφανειών από τη φθορά και 

τη διάβρωση. Η εξήγηση βρίσκεται στην μοριακή δομή της 

ένωσης Bardahl στην οποία τα μόρια έχουν θετικό ηλεκτρικό 

φορτίο και επομένως έλκονται από τις μεταλλικές επιφάνειες. 

Τα πολωμένα μόρια της ένωσης Bardahl συμπεριφέρονται 

σαν μικρο-μαγνήτες που κολλάνε πάνω στις μεταλλικές επι-

φάνειες και σχηματίζουν ένα εξαιρετικά ανθεκτικό λιπαντικό 

φράγμα.

Η φόρμουλα Polar Plus παρέχει ένα διπλό επίπεδο προστα-

σίας που αποτελείται από ένα λιπαντικό φιλμ επιφάνειας στο 

οποίο προστίθεται ένα στρώμα πολωμένων μορίων ικανό να 

προσκολλάται σταθερά πάνω στις μεταλλικές επιφάνειες του 

κινητήρα, δημιουργώντας ένα φράγμα μόνιμης προστασίας.

F O R M U L A
POLAR PLUS

H τριπλή δράσή

δΟΚιΜΕσ

ΠΟΛΩΜΕΝΑ ΜΟΡΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΦΙΛΜ

ΜΟΡΙΑ
FULLERENE

ΧΩΡΙΣ
BARDAHL

δΟΚιΜή ΜΕ τΕσσΕρισ ΜπιλιΕσ
Τρείς σταθερές μπίλιες, βυθισμένες σε 
λάδι, υποβάλλονται σε πίεση απο την 
περιστροφική κίνηση μίας τέταρτης 
σφαίρας. Η ταχύτητα περιστροφής της 
είναι σταθερή, στις 1800 στροφές/λεπτό.
Η πίεση αυξάνει βαθμιαία κατα την 
διάρκεια της δοκιμής, μέχρι να φθάσει 
1000kg (1 τόνο).

ή άπΟτΕλΕσΜάτιΚΟτήτά BardaHl
Σε μια σειρά δοκιμών που έγιναν στα 
πετρελαϊκά εργαστήρια της Γαλλίας 
πιστοποιήθηκε οτι ο Τύπος Bardahl είναι 
σε θέση να μειώσει την φθορά κατά την 
λειτουργία του κινητήρα, κατά 47% σε 
σύγκριση με ένα κοινό λιπαντικό, ακόμη 
και κατα 77% κατα τη διάρκεια της 
εκκίνησης του κινητήρα.

ME
BARDAHL



BΑΛΒΟΛΙΝΕΣ XTG (GEAR OIL)
- Μέγιστη προστασία κατά της φθοράς 
- Αύξηση της απόδοσης του συστήματος μετάδοσης
- Υψηλή αντίσταση κατά της διάβρωσης καιι της θερμικής οξείδωσης

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ XTF 
- Υψηλή απόδοση και σε όλες τις συνθήκες χρή-
σης και θερμοκρασίας
- Οδηγική άνεση και ακρίβεια της λειτουργίας της 
ανάρτησης
- Ισχυρή αντι-αφρώδης ιδιότητα.
- Ειδικό στόμιο ευκολότερης τοποθέτησης

ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ
- Υψηλό σημείο βρασμού επιτρέπει τη μέγιστη απο-
δοτικότητα της πέδησης ακόμα και όταν υποβάλλεται 
σε μια έντονη και παρατεταμένη χρήση
- Υψηλή συμβατότητα με ελαστομερή.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ:
SAE J 1703  |  FMVSS 116

ΔΙΑβΑθΜΙΣΕΙΣ:
DOT 4  |  DOT 5.1

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ: ΔΙΑβΑθΜΙΣΕΙΣ:
API GL-5 και GL-4 | MT1 | 235,8 MB

| MIL-L-2105D | MIL PRF 2105E

SAE 10W-30 | SAE 80W-90 SCOOTER

| SAE 80W/85W-90

ΔΙΑβΑθΜΙΣΕΙΣ: 
SAE 5W  |  SAE 10W  |  SAE 15

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΤΟ ΓΙΑ ΔΙΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
Λιπαντικά υψηλών επιδόσεων ειδικά για 2-χρονους κινητήρες των μοτοσικλετών υψηλής απόδοσης, δρόμου,
enduro, off-road, quad, snowmobile, σκούτερ, που υπόκεινται σε επίπονη χρήση και λειτουργούν σε υψηλές στροφές.
Έχουν υψηλό ιξώδες, για να εξασαφαλισθεί η αποτελεσματική λίπανση και την ίδια στιγμή δίνει βέλτιστη καύση και
‘‘καθαρά’’ κατάλοιπα (no smoke).
Τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται στη σύνθεση, δίνουν χαμηλά κατάλοιπα τέφρας και υψηλή δύναμη καθαρισμού.

1. KXT Racing 100% Συνθετικά 2. KGR INJECTION Ημι-Συνθετικά
Για συστήματα αυτόματης ή χειροκίνητης ανάμειξης
API TC | JASO FC | ISO L-EGD

DFI (Direct Fuel Injection). Ιδανικό για συστήματα
αυτόματης ανάμειξης
SAE 30W | API TC | JASO FD | ISO-L-EGD

3. SCOOTER INJECTION
Ημι-Συνθετικά

4. 2TDI (ΕΞΩΛΕΜΒΙΕΣ)

 API TC | JASO FD | ISO-L- EGDAPI TC
JASO FD | ISO-L-EGD
Περιέχει ένα αποκλειστικό πρόσθετο ‘‘Octane Booster Bardahl’’
που αυξάνει τον αριθμό οκτανίων της βενζίνης.
Για συστήματα αυτόματης ή χειροκίνητης ανάμειξης.

NMMA TC | W3
Άκαπνη Τεχνολογία (No Smoke)

5. VBA PLUS (ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ 
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ)
Άκαπνη Τεχνολογία (No Smoke). Για χειροκίνητη ανάμιξη.
API TC | JASO FC | ISO-L–EGD
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ΤύπΟΙ:
HIGH SPEED CHAIN   |  FOAMY CHAIN LUBE

F O R M U L A
POLAR PLUS

F O R M U L A
POLAR PLUS

F O R M U L A
POLAR PLUS

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ
- Mέγιστη πρόσφυση για ανώτερη ικανότητα διήθησης
- Mακροχρόνια περιποίηση του φίλτρου
- Συμπυκνωμένη φόρμουλα (πάνω από 15 εφαρμογές).

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ ΠΟΛ/ΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ Κ9

- Λιπαντικό σπρέι υψηλής λιπαντικότητας
πολλαπλών χρήσεων,

- Αντισκουριακό
-Mειώνει τριβή και φθορά

ΓΡΑΣΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ M.P.G. PLUS
- Ισχυρό λιπαντικό δράσης στην υψηλή πίεση
- Ανώτερη δύναμη κατά της φθοράς, αντισκωριακό και αντιδιαβρωτικό
- Ανθεκτικό στο ξεθώριασμα που προκαλείται από το νερό.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ
ΦΡΕΝΩΝ

- Λειτουργεί και στεγνώνει γρήγορα χωρίς να αφήνει ίχνος
- Χρησιμοποιείται αποτελεσματικά στον καθαρισμό των αλυσίδων,

μηχανικά μέρη, κινητήρες, ηλεκτρικά κλπ..
Καθαρίζει τις αποθέσεις  που συσσωρεύονται στα στοιχεία του συστήματος

φρένων (δίσκο, δαγκάνα, ταμπούρο, κτλ.)

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
- Ισχυρό λιπαντικό δρά κατά της υψηλής πίεσης (Extreme Pressure)
- “Αφρώδης” φόρμουλα για μια υψηλή διείσδυση
- Ανώτερη δύναμη κατά της φθοράς, αντισκωριακό και αντιδιαβρωτικό
- Ανθεκτικό στο ξεθώριασμα που προκαλείται από το νερό.



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ
- Αφαιρεί γρήγορα και αποτελεσματικά βρωμιές, όπως γράσο,

λάδι, λάσπη και αποθέσεις άνθρακα
- Λύνει το πρόβλημα των ακανόνιστων ρελαντί και τα κενά

στην επιτάχυνση 
- Δεν βλάπτει τα πλαστικά εξαρτήματα και καουτσούκ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΘ/ΜΟΥ
ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ - ΨΕΚΑΣΜΟΥ
Θεραπεία σοκ για το σύστημα τροφοδοσίας των κινητήρων βενζίνης. Επαναφορά της αρχι-
κής απόδοσης του κινητήρα που μειώνεται από τη συσσώρευση των αποβλήτων στα μπεκ, 
βαλβίδες και θάλαμο καύσης.

ΣΠΡΕΪ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
Ένα αποδοτικό λιπαντικό για μηχανικά μέρη κατασκευασμένα από πλαστικό, καουτσούκ,

νεοπρένιο, συγκολλημένα υφάσματα, ξύλο, κλπ. Παρέχει ένα λείο, μακράς διαρκείας
φιλμ που παραμένει καθαρό και δεν αφήνει να συσσωρεύονται σκουριές,

γράσο ή υπολείμματα

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΜΟΤΟ
- Υψηλή απόδοσης σε υψηλές θερμοκρασίες και στην μεταφορά της θερμότητας
- Άριστη αντοχή στην σκουριά και τη διάβρωση
- Μέγιστη προστασία ενάντια στο ψύχος - 38 ° C.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΧΕΡΙΩΝ
- Αφαιρεί εύκολα λάδια, γράσα, μελάνι, χρώματα, πίσσα, άσφαλτο, κλπ.

- Τρία γραμμάρια είναι επαρκή για βαθύ καθαρισμό-
Δερματολογικά ελεγμένα να είναι απαλλαγμένο από αλκάλια και ουδέτερο PH.



1. XTS-C60 100% ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
Σειρά πλήρως συνθετικών λιπαντικών για τους πιο απαιτητικούς χρήστες.

Ειδική για 4-χρονους κινητήρες μοτοσικλετών με μεγάλη ιπποδύναμη.

Βασίζονται στις κορυφαίες και αποκλειστικές τεχνολογίες της Bardahl:

• Bardahl Polar Plus + εμπλουτισμένα μόρια Fullerene: μέγιστη προστασία του 

κινητήρα ακόμα και στις πιο ακραίες συνθήκες. 

• Clutch Performance Technology: Τεχνολογία μέγιστης απόδοσης του συμπλέκτη

• Τέλεια πρόσθέτα για τους 4Τ κινητήρες μοτοσικλετών : μέγιστη σταθερότητα σε 

υψηλή θερμοκρασία και βέλτιστη λίπανση του κινητήρα και της μετάδοσης.

• Υψηλή σταθερότητα των πολυμερών στην  διάσπαση: μέγιστη αντίσταση στην

μηχανική κόπωση

2. XTC C60 ΗΜΙ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
Η χρήση των πολύτιμων συνθετικών βάσεων και ειδικά τα πολυμερή υψηλής σταθερότητας 

δίνουν στο XTC C60 υπερβολική αντίσταση κατά της θερμικής οξείδωσης και παρέχουν στο 

λιπαντικό φιλμ μια εξαιρετική ικανότητα να αντιστέκεται  σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Το 

Bardahl XTC C60 εγγυάται ενισχυμένο έλεγχο φθοράς, επιτρέποντας έτσι μεγαλύτερη διάρ-

κεια ζωής του κινητήρα στην καλύτερη δυνατή απόδοση του. Λιπαντικό αρίστων επιδόσεων, 

ειδικά για πολύ ισχυρούς 4-χρονους Super-sport, sport-touring, on / off-road κινητήρες 

μοτοσικλετών και πολυ-κύλινδρους και μονοκύλινδρους.

3. XTM SYNT ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ
Η προηγμένη τεχνολογία Bardahl, χάρη στην φόρμουλα Polar Plus και την χρήση των 

κατάλληλων προσθέτων για 4-χρονους κινητήρες υγρού συμπλέκτη (Clutch Performance 

Technology), επιτρέπει την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας τόσο της μετάδοσης όσο και 

του κινητήρα, παρέχοντας μια υψηλότερη ισχύ και μια καλύτερη επιτάχυνση.

Το Bardahl XTM SYNT εγγυάται μια αποτελεσματική εναπόθεση και έλεγχο φθοράς, επιτρέ-

ποντας έτσι μια μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του κινητήρα  και την μάξιμουμ απόδοση του. 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ: ΔΙΑβΑθΜΙΣΕΙΣ:
API SL | JASO MA - MA2           SAE 10w-40 (Scooter)  | SAE 20w-50

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ: ΔΙΑβΑθΜΙΣΕΙΣ:
API SM | JASO MA - MA2      SAE 5W-40  | SAE 10W-40 | SAE 10W-50

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ: ΔΙΑβΑθΜΙΣΕΙΣ:
API SM | JASO MA - MA2              SAE 5W-40 (Scooter) 100% Συνθετικά | SAE 10W-30

Ημι-Συνθετικά | SAE 10W-40 Ημι-Συνθετικά | SAE 10W-40 

(Off Road) 100% Συνθετικά | SAE 15W-50 Ημι-Συνθετικά

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΤΟ ΓΙΑ
ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

F O R M U L A
POLAR PLUS
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F O R M U L A
POLAR PLUS



Κεντρικά: Μιχαήλ Βόδα 37, Αθήνα, Τηλ.: +30 210 8232001, 
FAX: +30 210 8210376, E-mail: info@bele.gr 
Υποκατάστημα: Μιχαλακοπούλου 141, Αθήνα, 
Τηλ: +30 210 7470074 www.bele.gr

ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
- Υψηλής ποιότητας χημική ένωση φλάντζας.

- Για κιβώτια ταχυτήτων,αντλίες νερού, καπάκια μηχανής, κάρτερ κλπ.
- Μη αγώγιμο προιόν.

- Αντέχει σε θερμοκρασίες από -50 oC έως 260 ΟC.
- Αποφύγετε την μόνιμη επαφή με βενζίνη.

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μέταλο, γυαλί, λάστιχο, πλαστικό, ξύλο κλπ.

ΠΑΣΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΩΝ (ΓΙΑ ΖΟΥΑΝ)
- Χρησιμεύει αρχικά ως λιπαντικό διευκολύνοντας έτσι σημαντικά την συναρμολόγηση. 

- Το προϊόν σκληραίνει μόνο του από την θερμότητα των καυσαερίων και έτσι σχηματίζει ένα 
αεροστεγές σφράγισμα και στεγανοποιεί τις συνδέσεις των σωληνώσεων.

- Ανθεκτικό στην θερμότητα μετά την επισκευή.
- Ανθεκτικό στην διάβρωση και των δονήσεων.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ “OCTANE BOOSTER”
- Αυξάνει στιγμιαία την περιεκτικότητα σε οκτάνια της βενζίνης κατά 4-5 βαθμούς 

με αποτέλεσμα μία ομοιόμορφη και ελεγχόμενη καύση.
- Αυξάνει την δύναμη και την διάρκεια ζωής της μηχανής.

- Καταργεί τους χτύπους από την προανάφλεξη και έκρηξη 
της βενζίνης χαμηλής περιεκτικότητας σε οκτάνια. 

- Αναστέλει το φαινόμενο της προανάφλεξης που προκαλείται από αποθέσεις 
στον θάλαμο ανάφλεξης

ΣΠΡΕΥ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΦΛΑΝΤΖΩΝ-ΜΠΟΓΙΑΣ
Το αφαιρετικό φλαντζών και μπογιάς είναι ένα ισχυρότατο αφαιρετικό για παλιές φλά-
ντζες και κατάλοιπα άνθρακα. Θα αφαιρέσει τις περισσότερες κυταρικές, ακρυλικές, 
αλκυδικές μπογιές καθώς και μπογιές βυνιλίου από ξύλινες, μεταλλικές, κεραμικές και 
πολλές άλλες επιφάνειες.

ΣΠΡΕΥ ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ ΘΕΡΜΟΑΝΘΕΚΤΙΚΟ 800 οC
Μία μαύρη ματ μπογιά που στεγνώνει γρήγορα με αντοχή έως 800 ΟC. 
Δίνει μία αγωνιστική όψη στις επιφάνειες και τις προστατεύει από την αντανάκλαση, 
τον ήλιο και το φώς.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΧΕΡΙΩΝ
- Καθαρίζει πλήρως και αποτελεσματικά το δέρμα. Συνιστάται για συνεργεία και εργαστήρια. 
- Θα αφαιρέσει πεισματικούς λεκέδες όπως μελάνι, λάδι, βαφή, κόλλες και χρώματα με βάση το λάδι. 
-  Έχει πιστοποιηθεί από την κλινική του πανεπιστημίου του Dusseldorf Γερμανίας.
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ΣΠΡΕΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΣΩΝ
- Ένας διαλύτης με βάση το απολιπαντικό. 

- Απομακρύνει λάδι, γράσο και βρωμιά από τις εξωτερικές 
επιφάνειες των κινητήρων μοτοσικλετών. 

- Δεν θα βλάψει τις καλωδιώσεις ή τα βαμμένα μέρη.

ΚΟΛΛΑ ΒΙΔΩΝ T142 ΜΕΤΡΙΑ
Η κόλλα βιδών T142 αποτρέπει την χαλάρωση που προκαλείται από τους 

κραδασμούς και προστατεύει τις βίδες από διαρροή και διάβρωση. 
Η σύνθεση είναι ανθεκτική σε χημικά, καύσιμα, λιπαντικά.

Χρώμα μπλε. Χρόνος σκλήρυνσης 20 λεπτά.

ΚΟΛΛΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ R138
- Χρησιμοποιείται για μόνιμη συναρμολόγηση ρουλεμάν, τροχαλιών, γραναζιών κλπ. 

- Καλύπτει κενά των 0,05 έως 0,2 mm.
- H ταχύτητα σκλήρυνσης είναι μεγάλη. 

- Χρώμα πράσινο.

ΣΠΡΕΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ
Καθαρίζει και προστατεύει όλες τις ηλεκτρικές επαφές, αφαιρώντας γράσσο, υπολεί-
ματα λαδιού και βρωμιάς. Διεισδύει γρήγορα, αφαιρώντας την υγρασία και δημιουργεί 
ένα μη αγώγιμο προστατευτικό φιλμ.

ΚΟΛΛΑ ΒΙΔΩΝ T171 ΔΥΝΑΤΗ
Η κόλλα βιδών T171 αποτρέπει την χαλάρωση που προκαλείται από τους κραδασμούς και 
προστατεύει τις βίδες και τα παξιμάδια από διαρροή και διάβρωση. 
Η σύνθεση είναι ανθεκτική σε χημικά, καύσιμα, λιπαντικά. Εξαλείφει την ανάγκη διπλού παξιμα-
διού ασφαλείας. Επιτρέπει την χρήση ανταλλακτικών με μειωμένο πάχος χύτευσης και εξαλείφει 
τα ραγίσματα χύτευσης. Εφαρμόζεται σε σημεία που δεν απαιτείται περιοδική αποσυναρμολόγηση.
Χρώμα κόκκινο. Χρόνος σκλήρυνσης 20 λεπτά.

ΚΟΛΛΑ SUPERGLUE
Είναι μία κόλλα άμεσης δράσης που ενώνει μία μεγάλη ποικιλία υλικών 
όπως πλαστικά, ξύλο, χαρτόνι, δέρμα κλπ. Δρά σε δευτερόλεπτα.
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