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Forhandlerrabatt varierer etter varegrupper



BREMSERENS
500ml spray 090563  Kr 79,-
750ml spray 090514  Kr 111,-
5 l kanne 05563  Kr 399,-
25l kanne 25563  Kr 1 832,-
Tappekran 25l SF0001  Kr 71,-
 
Motip bremserens kommer i mange forskjellige
størrelser, med svært gode oppløsnings-
egenskaper.
Etterlater ingen rester.
Sprayboksene har en god rengjøringseffekt
med høyt trykk og en kraftig jetspray.

KOBBERFETT SPRAY
090301  Kr 119,-
 
Kobberspray med svært 
høyt kobberinnhold. 
Renner ikke. Hindrer 
fastrusting av bolter 
som er utsatt for svært 
høye temperaturer, 
hindrer slitasje og 
fastlåsing.
Tåler temperaturer
til +1100°C.
500 ml.
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KERAMISK FETT
090307  Kr 151,-
 
Brukes ved montering 
av deler som utsettes 
for høye temperaturer, 
opptil 1600 °C.
Brukes til montering av 
ABS og Lambda sensor-
er, bremsedeler etc.
500 ml.

SPRAYLIM
090304  Kr 159,-
 
Syntetisk spraylim for 
både permanent og 
midlertidig liming. 
Egnet til å lime papir, 
papp, tre, tekstil og 
ulike typer plast. Tørker 
raskt og er bruker-
vennlig. Fargeløst og 
utrolig holdbart lim.
500 ml.

VASELINSPRAY
090302  Kr 111,-
 
Universalt transparent 
smøre- og konserver-
ingsmiddel. Vann-
avstøtende, pH-nøytral 
og motstandsdyktig 
mot ulike vær- og 
temperaturforhold. 
Korrosjonsbeskyttelse 
og hindrer slitasje og 
klebing.
500 ml.

RUSTLØSER
090303  Kr 95,-
 
Effektivt verktøy for å 
løsne fastrustede del-
er. Gode penetrerende 
egenskaper.Inneholder 
grafitt og MoS².  
Penetrating Oil har 
en kraftig jetspray 
og kan brukes i ulike 
posisjoner.
500 ml.

MONTERINGSFETT
090310  Kr 119,-
 
Metallfritt fett som 
brukes ved mon-
tering av bremser. 
Brukes på baksiden av 
bremseklosser for å  
forhindre ulyder. 
500 ml.

ELEKTROSPRAY
090505  Kr 111,-
 
Kontaktspray med 
høye oppløsnings- 
egenskaper, for 
rensing av elektriske 
kontakter. Contact 
Cleaner er
ikke-ledende og 
ikke-korroderende, 
etterlater ingen rester. 
Kraftig jetspray og 
kan brukes i ulike 
posisjoner.
500 ml.

MULTISPRAY
090206  Kr 95,-
 
Universalspray for 
smøring, beskyttelse 
og rengjøring av 
deler i metall og plast. 
Multispray har gode 
gjennomtrengende 
egenskaper og en 
rensende effekt.
Den er fuktsikker og  
rust-forebyggende. 
Etterlater en beskyt-
tende film.
500 ml.

ELEKTROBESKYTTER
090108  Kr 111,-
 
Elektro konserver-
ingsspray med 
gode penetrerende 
egenskaper som 
hindrer startprob-
lemer forårsaket av 
fuktighet. Vannavstø-
tende og fuktsikker.
500 ml.

STARTGASS
090405  Kr 103,-
 
Effektivt verktøy ved 
startproblemer på 
forbrenningsmotorer. 
Spray inn eter-basert 
startgass i luftinntaket 
på luftfilteret i noen 
sekunder og start 
motoren.
500 ml.

TJÆRESPRAY
090308  Kr 143,-
 
Naturlig smøremiddel 
basert på «stockholm-
tjære». Beskytter og 
forhindrer fastrusting 
av bolter og andre 
hardt belastede deler.
500 ml.

REIMSPRAY
090102  Kr 119,-
 
Gir bedre grep mellom 
reim og reimhjul. 
Fjerner støy og for-
lenger levetiden på 
reimene. V-belt spray 
er brukervennlig og gir 
en langvarig beskytt-
else. V-Belt Spray fore-
bygger slitasje.
500 ml.

BLACK OIL
090300  Kr 119,-
 
Rustbeskytter og 
sørger for at hardt 
belastede bolter etc 
kan løsnes.
Bitumen-basert
500 ml.

KJEDESPRAY
090205  Kr 119,-
 
Kjedespray som 
tåler høy belastning. 
Primært til industri-
kjeder, men også ideell 
for sykkel og MC.
For O-ring kjeder. 
Penetrerer og 
etterlater en 
vannavstøtende 
beskyttelse som 
forlenger levetiden på 
alle typer kjeder. 
500 ml.



TEFLONSPRAY
090203  Kr 103,-
 
Universalsmøring til 
metall og plastdeler.
Inneholder PTFE 
(teflon) og sørger for 
lav friksjon mellom 
flere typer materialer. 
For eksempel mellom 
metall og plast etc.
500 ml.

Alle priser er veil. uts. eks. MVA.3

SVEISESPRAY
090404  Kr 119,-
 
Forhindrer at sveise-
sprut setter seg fast 
på arbeidsstedet og i 
munnstykket.
500 ml.

LEKKASJESØKER
090406  Kr 135,-
 
Avdekker raskt 
eventuelle lekkasjer 
i gassinstallasjoner. 
Miljøvennlig og fjernes 
evt. med vann.
DWG-sertifisert.
500 ml.

SPESIALRENSEMIDDEL FOR AC, DPF OG EGR
AC 090508  Kr 159,-
DPF 090515  Kr 159,-
EGR 090516  Kr 159,-
 
Rengjør aircondition, partikkelfilter 
og EGR på enkel måte. Bruksanvisning 
må følges nøye. Det følger med langt 
dyserør som gjør det mulig å komme til 
der avleiringer sitter.
500 ml.

HVITT SPRAYFETT
090204  Kr 119,-
 
Smøremiddel med 
god vedheft og høy 
viskositet for smøring 
av mekaniske deler 
i metall eller plast. 
Inneholder PTFE og 
hindrer slitasje. Tåler 
temperaturer mellom 
-30°C og +160°C.
500 ml.

PTFE TØRR TEFLON
090201  Kr 159,-
 
Tørt overflate 
smøremiddel for 
mekaniske deler av 
metall og plast, uten 
rester av olje eller fett. 
Etterlater ingen rester 
og hindrer slitasje og 
fastlåsing. PTFE dry 
er egnet for deler 
som utsettes for lett 
belastning og lave 
hastigheter.
500 ml.

SKJÆREOLJE
090407  Kr 111,-
 
Kjøler og forlenger 
levetid på bor og bau-
filblad. Man får mye 
mer effektiv 
avvirkning ved 
skjæring og boring.
500 ml.

PAKNINGSFJERNER
090403  Kr 119,-
 
Effektiv paknings-
fjerner for rask og en-
kel fjerning av tørket 
lim og forseglinger. 
Gasket remover har 
høy oppløsnings-
egenskap, er ikke-
ledende og ikke-
etsende. Tyktflytende 
for optimal effekt og 
lang virketid.
500 ml.

IMPREGNERING
090104  Kr 127,-
 
Impregneringsspray 
med stort bruks-
område. 
Sørger for at klær, 
sko, telt, kalesjer og 
lignende igjen tåler 
regn. Etterlater en 
usynlig beskyttelse. Vi 
har fått gode tilbake-
meldinger på denne.
500 ml.

MALINGSFJERNER
090410  Kr 143,-
 
Svært effektivt 
middel til å fjerne 
gamle lag med lakk på 
flater av metall, stein, 
betong, asfalt og tre. 
Paint Remover har en 
gelekonsistens og er 
brukervennlig.
500 ml.

FRYSESPRAY
090306  Kr 143,-
 
Effektivt verktøy for å 
løsne fastrustede 
skruer. Er også suveren 
ved montering/
demontering av lager. 
Freezer senker tem-
peraturen til -50°C og 
har en jetspraystråle.
500 ml.

KABELBESKYTTER
090103  Kr 111,-
 
Spray som virker 
avskrekkende på mus 
og andre skadedyr.
  
Etterlater en gjennom-
siktig hinne som 
forhindrer skader på 
ledninger, gummi-
slanger og andre 
overflater.
500 ml.

FORGASSERRENS
090510  Kr 111,-
 
For innvendig og 
utvendig rengjøring av 
forgassere og ventiler, 
uten demontering. 
Forgasser cleaner har 
høye oppløsnings-
egenskaper og 
etterlater ingen rester. 
Ikke etsende og har en 
jetspraystråle.
500 ml.

MOTORVASK
090506  Kr 111,-
 
Effektiv avfetter til 
motor og andre 
maskindeler.
Høye oppløsnings-
egenskaper og etter-
later ingen avleiringer. 
Langt mer effektiv enn 
standard petroleums-
basert avfetting.
500 ml.

CITRUSRENS
090513  Kr 167,-
 
Meget effektiv 
citrusrens for skånsom 
fjerning av limrester 
og klebemerker. 
Kan brukes på de 
fleste lakkoverflater.
Foretrekkes av 
profesjonelle brukere. 
500 ml.



LUFTFRISKER
000704  Kr 111,-
 
Effektiv luftrenser med 
sitronduft.
Gir en kraftig dose 
som virkelig har en 
rensende effekt og 
fjerner gammel lukt. 
600 ml.
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DEKKFORNYER
090502  Kr 135,-
 
Dekkskum for å få dekk 
til å se ut som nye. Tyre 
Cleaner er brukervenn-
lig og gir et blankt og 
beskyttende resultat. 
Beskytter mot ulike 
vær- og temperatur-
forhold. Kan brukes på 
våte dekk.
500 ml.

WAXCOATING
500ml 00129 Kr 119,-
1l 00130 Kr 151,-
Rustbeskyttende 
og penetrerende 
konserveringsmiddel 
for behandlet og 
ubehandlet metall. 
Transparent hinne som 
kan legges på i tykkere 
lag om ønskelig og kan 
også fjernes. 
Ideell for beskyttelse 
ved oppbevaring av 
jern-konstruksjoner 
utendørs. 500ml spray 
eller 1l for sprøyte.

UNDERSTELLSMASSE
500ml spray 000007  Kr 103,-
1l for sprøyte 000033  Kr 135,-
1l for pensel 000016  Kr 135,-
 
Bitumen understellmasse til hjulhus og andre 
utsatte områder. Danner en halvhard overflate som 
demper steinsprut, støy og beskytter mot 
rustangrep. Kan ikke overlakkeres.

SILIKONSPRAY
090107  Kr 111,-
 
Høykvalitets silikon-
spray for smøring og 
beskyttelse av plast/
gummideler. Hindrer 
fastfrysing og ut-
tørking av gummideler 
og fjerner knirk. Blir 
ikke klebrig.
Silikon Spray har 
jetspray-stråle.
500 ml.

GLASSRENS SKUM
090504  Kr 87,-
 
Glass spray for 
rengjøring av front-
ruter og speil. Glass 
Cleaner er et 
avfettende skum med 
høye oppløsnings-
egenskaper. Gir skin-
nende blanke ruter. 
500 ml. 

SKUMRENS
090511  Kr 95,-
 
Fjerner flekker og skitt 
fra glatte overflater, 
for eksempel  bord-
flater, kjøkkenbenk, 
plaststoler etc.
Gir et rikt skum, skal 
virke et par minutter 
og tørkes av med 
fuktig klut.
500 ml.

COCKPITSPRAY
000701  Kr 103,-
 
Rengjøringsspray for 
rensing, beskyttelse 
og oppgradering av 
instrumentpanelet og 
andre plastdeler. 
Cockpitspray har en 
behagelig duft og er 
antistatisk. 
600 ml.

STONECHIP
Sort 500ml spray 000001 Kr 111,-
Hvit 500ml spray 000005 Kr 111,-
Sort 1l for sprøyte 000011 Kr 151,-
 
Understellmasse til kanaler, frontplater og andre 
utsatte områder.  
Danner en fleksibel overflate med jevn struktur 
som demper steinsprut og beskytter mot 
rustangrep.  
Overlakkbar med de fleste lakktyper.

HULROMSBESKYTTELSE
500ml spray 000046 Kr 119,-
1l for sprøyte 000034 Kr 167,-
 
Rustbeskyttende og penetrerende tynnstoff for hulrom og 
andre vanskelig tilgjengelige steder.  
Stoffet kan overdekkes med bitumen undercoat-
ing for ekstra slitasjebeskyttelse.  
Sprayboks har medfølgende slange med messing-
dyse for perfekt påføring inne i hulrom.

UNDERSTELL-
SPRØYTE
DIV 551066 Kr 383,-
 
Pistol for standard 1 liters bokser 
med understellsmasse eller tynn-
stoff. Hulromsslange og dyse for 
bodyspray følger 
med.

LØSE MUNNSTYKKER
DIV 551073  Kr 212,-

Pakke med seks løse 
adaptere til under-
stellsprøyte.

WAX OIL RUSTPROOFING
TWO008 Kr 556,-
 
Kraftig understellsmasse designet 
for å gi total 
rustbeskyttelse 
for biler og annet 
utstyr.
5 liter.

SPEED WAX
000710  Kr 111,-
 
Brukes for å oppnå en 
varig glans på lakkerte, 
plast- og forkrommede 
deler. Svært effektiv og 
brukervennlig, ideell for 
større overflater!
600 ml.



POLYESTERSPARKEL
250g 000051 Kr 95,-
1 kg 000052 Kr 183,-
 
Vanlig polyestersparkel (stålplast). 
God vedheft til de fleste material-
er. Lett å bearbeide og slett finish.

Alle priser er veil. uts. eks. MVA.5

ALU-ZINKSPRAY
04059  Kr 151,-
 
Hurtigtørkende alusinkspray med 
gode fyllegenskaper og 
utmerket vedheft for 
behandling av  
galvanisert og ubehan-
dlet stål.
Varmebestandig til 
250ºC.
400 ml.

PLASTPRIMER
04063  Kr 151,-
 
Hurtigtørkende transparent primer 
for plastdeler som skal lakkeres. 
Gir god vedheft på 
de fleste plasttyper. 
Behøver ikke mattes 
før lakkering.
400 ml.

RUST STOP, 4 I 1
Rød RAL3000 179303  Kr 151,-
Sort RAL9005 868320  Kr 151,-
Hvit RAL9010 868337  Kr 151,-
Sølv RAL9006 868344  Kr 151,-
 
Avansert produkt som har et massivt bruksområde.
Rustinhibitor, grunning, lakk og beskyttelse i ett produkt! 
Stopper begynnende rust og forsegler den med beskyttende 
lakk.

Gir en silkematt overflate og leveres i 
overnevnte farger på 400 ml sprayboks.

FINSPARKEL 1K
000057  Kr 95,-
 
En-komponent. Fyller slipeporer 
og småskader.
Maks. 0,5mm sjikt. 
200 gram.

SINKSPRAY GRÅ
04061  Kr 151,-
 
Sinkspray med meget høyt innhold 
av sink. Rustbeskytter og 
grunner i samme 
strøk. Er ledende 
og kan brukes som 
sveisegrunning. Tåler 
temperaturer opp til 
350 °C.
400 ml.

SPRAYLAKK PROFF
400ml spray Kr 119,-
 
Hurtigtørkende akryl-
lakk for profesjonell 
bruk. Kvalitetslakk med 
høy dekkevne og be-
skyttende egenskaper.
Kan brukes på metall, 
tre og noen plasttyper.
Gir varig glans, er mot-
standsdyktig mot riper 
og slitasje.
Fargekart varenummer:

ALKYTON MALING
250 ml  Kr 143,-
750  ml  Kr 319,- 
Tilsatt rusthindrende midler og 
kan påføres direkte på fast rust. 
Malingen er tyktflytende og har 
god dekkevne 
selv med bare ett 
strøk. Påføring 
med pensel el. 
sprøyte. Suveren 
til maskindeler, 
gjerder og andre 
utsatte jernkon-
struksjoner. 

Leveres i følgende RAL farger:SPRAYPUTTY
04062  Kr 103,-
 
Sprøytesparkel fyller mindre  
slipeporer før lakkering. 
Lett å slipe, korning 
400 eller finere.
Lys grå farge. 
400 ml.

CHROMESPRAY
04060  Kr 159,-
 
Spraylakk med 
chromeffekt.
Best effekt oppnås 
hvis man først legger 
et lag med sort blank 
lakk.
400 ml.

FINSPARKEL
250g 000156 Kr 111,-
1 kg 000157 Kr 239,-
 
Fin polyestersparkel med svært god 
vedheft til de fleste materialer. Lett 
å bearbeide, slett finish, lite porer.

GLASSFIBERSPARKEL
250g 000053 Kr 111,-
1 kg 000070 Kr 239,-
 
Polyestersparkel med glassfibertråder for reparasjon av hull i båter, 
bilkarosseri etc. Lett å bearbeide og herder raskt. Stor mekanisk styrke.

METALLSPARKEL
250g 00086 Kr 111,-
1 kg 00087 Kr 239,-
 
Polyestersparkel med aluminiumspartikler som fester godt på alumin-
ium, galvanisert og andre panelplater. Svært god vedheft til de fleste 
materialer. Lett å slipe.

BAKLYSLAKK 
SORT / «SOTNINGSSPRAY» 

00260 Kr 151,- 
RØD 

00261 Kr 151,-
 
Hurtigtørkende, 
transparent sort/rød 
lakk til lykteglass.
400 ml.

NYHET!
NYHET!



SYREGRUNNING
Rød 756818 Kr 159,-
Grå 386183 Kr 159,-
 
Hurtigtørkende 
“etchprimer” for best 
mulig vedheft og rust-
beskyttelse på bart 
metall. Kan brukes før 
sveising. 
400 ml.

SPRAYLAKK
Sort blank 04005  Kr 95,-
Sort matt 04006  Kr 95,-
Sort silkematt 04001  Kr 95,-
Hvit blank 04004  Kr 95,-
 
Hurtigtørkende acryllakk med svært god 
dekkevne på slette overflater av tre, metall, glass 
og noen plasttyper. 
Lakken er motstandsdyktig mot bensin,
kjemikalier og tøffe værforhold.
500 ml.
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GRUNNING SPRAY
Grå 04054 Kr 95,-
Rød 04055 Kr 95,-
 
Grunning sikrer 
god vedheft 
mellom 
underlag og 
toppsjikt.  
Sørg for å 
bruke en god 
dekklakk for 
optimal beskyt-
telse.  
500 ml.

VINYLSPRAY
Sort 04066  Kr 151,- 
Hvit 04065  Kr 151,-
 
Gir varig dekkende 
farge på skai og skinn. 
Overflatens struktur 
blir beholdt.
Det er svært viktig å 
fjerne silikon, 
dashbordspray inne-
holder mye silikon!
400 ml.

VARMEBESTANDIG LAKK
Sort 04031  Kr 143,-
Sølv 04032  Kr 143,-
Klar 04033  Kr 143,-
Rød 04040  Kr 143,-
 
Lakk beregnet på svært varme overflater, manifolder, 
eksosanlegg, ovner  etc. 
Tåler bensin og olje etter herding. 
Max temperatur 800 °C (Rød 300 °C).
400 ml.

GRUNING HG2 GRÅ
882425  Kr 159,-
 
Grunning for proff-
markedet. Kompatibel  
med 1K og 2K
lakksystemer.
Kan legges på i flere 
strøk og fungerer 
da som fyller. Kan 
brukes som sveise-
grunning og har 
brukbar vedheft på de 
fleste plastmaterialer. 
Sprayboks på 400 ml 
med justerbar dyse.

KLARLAKK SPRAY
04009  Kr 95,-
 
Hurtigtørkende acryl-
lakk for glatte overflat-
er av tre, metall, glass 
og noen plasttyper. 
Flyter godt ut og gir 
en fin glans. 
Lakken er motstands-
dyktig mot bensin, 
kjemikalier og tøffe 
værforhold
500 ml.

KLARLAKK 2-KOMP.
187216  Kr 263,-
 
Gjør det mulig å få pro-
fesjonelt resultat med 
en sprayboks. 
Unikt system med en 
ampull med herder 
som utløses før bruk. 
Gir en fullverdig 
to-komponents klar-
lakk som tåler 
kjemikalier og er ripe-
fri. Innholdet har en 
“pot life” på ca 1 døgn. 
200 ml.

ALUPRIMER
190278  Kr 159,-
 
For best vedheft på 
aluminium.
400 ml.

FELGLAKK SØLV
04007  Kr 95,-
 
Hurtigtørkende 
acryllakk med svært 
god dekkevne på 
slette overflater av 
tre, metall, glass og 
noen plasttyper. God 
fargeholdbarhet og 
gir en glatt og jevn 
overflate. Lakken er 
motstandsdyktig mot 
bensin, kjemikalier og 
tøffe værforhold.
500 ml.

MERKESPRAY
ORANGE FLOURISERENDE  
201493 Kr 111,-
RØD  
201530 Kr 111,-
 
Merkespray for opp-
merking av arbeids-
områder på stein, 
betong asfalt, etc.
Passer også i en del 
merkevogner for opp-
merking av parkerings-
plasser.
500 ml.

LINJESPRAY HVIT
201714  Kr 159,-
 
Hvit merkespray til 
oppmerking av for 
eksempel parkeringsfelt.
Passer i flere typer 
merkevogner.
750 ml.

MOTORLAKK
«VOLVO PENTA-GRØNN» 

04095 Kr 135,-
«VOLVO RØD»

04091 Kr 135,-
 
Tåler opptil 150 °C.
Husk å avfette og 
slipe grundig først.
400 ml.

SPRAYPLAST
SORT MATT

04301 Kr 223,-
RØD

04309 Kr 223,-
 
Spray på og trekk fil-
men av  når du måtte 
ønske. Danner en be-
skyttende og dekorativ 
plastfilm. Populære 
bruksområder er 
felger, speilhoder og 
andre dekorformål.
500 ml.



KJEDESPRAY KERAMISK
000272  Kr 135,-
 
Smøremiddel med keramiske 
partikler for å behandle kjeder 
og tannhjul på sykler. 
Vannavstøtende og 
forhindrer slitasje.
400 ml.

ENGINE OIL STOP 
LEAK
090613  Kr 196,-

Motvirker oljelekkasjer 
og holder pakninger 
myke og smidige.
300 ml.

HYDRAULIC VALVE 
TREATMENT
090612  Kr 151,-
 
For diesel- og bensin-
motorer. Høykonsen-
trert tilsetning som er 
utviklet for effektiv 
funksjon av hydrau-
liske ventilløftere. 
Blandbar med alle min-
eral, syntetisk, singel 
og multigraderte oljer 
og er passende for 
regulær og lav SAPS 
applikasjoner. 300 ml.

KALIPPERLAKK
Blå 04099  Kr 183,-
Gul 04097  Kr 183,-
Rød 04098  Kr 183,-
Sølv 04096  Kr 183,-
 
Rust- og smussfore-
byggende kalipperlakk 
med varig glans. Ripefri, 
støtsikker og motstands-
dyktig mot bensing, 
kjemikalier og værpå-
virkning.
400ml.

Alle priser er veil. uts. eks. MVA.7

RUSTOMVANDLER
603079  Kr 151,-
 
Dobbeltvirkende korrosjons-
hindrende rustomvandler og 
grunning i ett produkt. Basert på 
epoxyharpiks, som sammen med 
det nøytraliserte rustlaget danner 
en metallorganisk 
stålhard hinne, som 
danner grunnlaget for 
en langvarig effektiv 
lakkbeskyttelse. 
Kan lakkeres etter 
6-8 timer med luft-
tørkende lakktyper. 
Miljøvennlig. 100 ml.

PETROL INJECTOR 
CLEANER
090631  Kr 151,-
 
Gir effektiv rengjøring av innsprøyt-
ningsdyser og innløpsområdet, 
uten demontering.
Fjerner driftsrelatert 
forurensning i hele 
innsprøytnings-
systemet.Forbedrer 
motorytelsen og gir 
en effektiv og stabil 
forbrenningsprosess.
300 ml.

SPRAYMASTER
703072  Kr 87,-
 
Håndtak til spraybokser. Gir et 
godt grep og man får god kontroll 
på lakkeringen.  

TRYKKLUFT
090415  Kr 87,-
 
Fjerner og løsner skitt 
fra steder som er 
vanskelige å nå. 
Luktfri, og etterlater 
ingen rester.

Brannfarlig gass, bør 
ikke utsettes for temp. 
over 50°C.
250ml.

OIL BOOSTER
090610  Kr 196,-
 
Reduserer og motvirker slitasje i 
motorer og gear.  
Øker motoroljens smøreevne, selv 
ved høye temperaturer.
Kan blandes med alle motoroljer 
og syntetiske 
smøremidler.
440 ml.

ENGINE OIL FLUSH
090611  Kr 151,-
 
For alle diesel- og 
bensinmotorer, med og 
uten turbolader.
Nøytraliserer aggressivt 
bunnfall i forbrennings-
prosessen. Oppløser 
effektivt driftsrelatert 
forurensning og 
harpiksdannelse i hele 
oljesystemet, som så 
enkelt kan fjernes med 
den brukte oljen under 
oljeskift. 300 ml.

RADIATOR SEALANT
090620  Kr 135,-
 
Til bruk i vannavkjølte, 
lukkede kjølesystemer.
Effektiv, rask og enkel 
tetning av sprekker og 
små lekkasjer. Også til 
forebyggende bruk.
Forhindrer tap av 
kjølevæske og beskyt-
ter mot motorskader.
300 ml.

RADIATOR CLEANER
090621  Kr 135,-
 
Til bruk i vannavkjølte, 
lukkede kjølesystemer. 
Rengjør hele kjøle-
systemet, oppløser 
og fjerner belegg og 
forbedrer ytelsen til 
ventiler, termostater og 
vannpumper.
Forbedrer kjølesyste-
mets driftssikkerhet 
og forlenger levetiden 
til alle sammensatte 
enheter. 300ml.

PETROL SYSTEM 
CLEANER
090630  Kr 143,-
 
Fjerner driftsrelatert forurensning 
i hele drivstoffsystemet. Egnet 
for alle bensinmotorer. Oppløser 
harpiks og gummirester
i forgasseren og 
innsprøytnings-
systemet. Fjerner 
koksavleiringer fra det 
øvre sylinderområdet.
300 ml.

DIESEL SYSTEM 
CLEANER
090640  Kr 191,-
 
Til bruk i alle dieselmotorer. Egnet 
for kjøretøy med dieselpartikkel-
filter. Fjerner effektivt drifts-
relatert forurensning i 
hele drivstoffsystemet, 
fra tanken til forbrenn-
ingskammeret.
Forbedrer motoreffekt 
og reduserer eksos-
utslipp.
300 ml.

DIESEL INJECTOR 
CLEANER
090641  Kr 143,-
 
Til bruk i alle dieselmotorer. Gir 
effektiv rengjøring av innsprøyt-
ningsdyser og innløpsområdet, 
uten demontering. 
Koks- og sotavleiringer 
fjernes helt. 
Sikrer varig smøring av 
innsprøytnings-
pumpen, spesielt for 
svovelfattig diesel.
300 ml.

DPF CLEANER
090642  Kr 196,-
 
En effektiv tilsetning til bruk i alle 
dieselsystemer for reduksjon av 
sot- og eksosutslipp og
forbedring av motorytelsen. 
Forbedrer kaldstart-
egenskapene. Helles i 
dieseltanken. Holder 
til 60 liter diesel.
300 ml.



MIKROFIBERSVAMP
DIV 1750107 Kr 71,-
 
2-i-1 mikrofibersvamp. En side med 
høykvalitets mikrofibertråder for 
maksimal rengjøring, den andre 
siden for fjerning 
av insekter.
Kan vaskes i 
maskin. 
24x11x6cm
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RUBBING COMP.
RCP150  Kr 47,-
 
Rubbing av den gode 
gamle sorten. 
Fjerner mindre riper 
og oksydert lakk. Har 
en lett slipende effekt 
og må brukes varsomt 
på moderne lakktyper. 
150 ml.

VÅTSERVIETTER
MDW020 Kr 39,-
 
Våtservietter tilsatt rengjørings-
midler. Tørk av dashbordet eller 
andre glatte over-
flater, etterlater 
en behagelig ren 
epleduft. 
20 store servi-
etter i hendig 
slank pakke med 
lufttett lukking.

TEPPE/STOFFRENS
IVC400  Kr 95,-
 
Skumrens som effek-
tivt fjerner flekker fra 
tepper og andre stoff-
overflater. Med børste 
som hjelper til med å 
løse opp flekker etter 
både sjokolade og is.
Etterlater en frisk duft 
og er meget drøy i 
bruk.
400 ml.

BLACK WAX
BTW375 Kr 55,-
 
Gir ny glans 
til alt av sorte 
plastdetaljer og 
gummi på bilen. 
Denne har sort 
farge i seg så 
det anbefales å 
bruke engangs-
hansker. Gir langt 
bedre effekt enn 
fargeløse 
produkter.
375 ml.

T-CUT METAL POLISH
TMP100 Kr 71,-
 
Chromrens brukes 
til alle overflater 
av ulakkert metall; 
aluminium, chrom, 
kobber, rustfritt 
etc. 
Fjerner oksyd-
belegg fra alle 
metaller.
100 gram.

T-CUT LAKKRENS
TCT375  Kr 79,-
 
I England er 
«T-cut treat-
ment»  synonymt 
med å foreta 
lakkbehandling 
på bilen. 
Når det gjelder 
å friske opp 
slitt lakk til ny 
glans er den helt 
suveren.
375 ml.

VINDUSVASK
SCT750  Kr 47,-
 
Vindusrens som 
gir rene vinduer 
uten trafikkfilm 
og striper.  
750 ml.

H.D. POWER WIPES
K17  Kr 399,-
 
Rengjøringskluter av høy kvalitet 
for hender, utstyr, overflater o.l. 
Heavy Duty Power Wipes rengjør 
det meste, og 
er samtidig 
skånsom mot 
huden.

110 kluter på 
21x31 cm.

MEKANIKERHANSKER
Str. 9 VER 600.64 Kr 59,-
Str. 10 VER 600.65 Kr 59,-
 
Gir god beskyttelse ved mekanisk 
arbeid ved tørre forhold samtidig 
som de er tynne nok til å gi god 
førlighet. 
CE-merket.

SETEBESKYTTELSE
DIV UPS001 Kr 423,-
 
Setebeskyttelse av plast, til bruk 
på verksteder. 130 x 80 cm.
100-pk.

ENGANGSHANSKER
S VER 586.45 Kr 399,-
M VER 586.46 Kr 399,-
L VER 586.47 Kr 399,-
XL VER 586.48 Kr 399,-
 
Pudderfrie nitrilhansker i display-
boks med 100 stk.

AC GASS 134A120CC
AIR 134A120CC Kr 5 015,-
Miljøavgift Kr 13 624,-
 
A/C gass i 12 kg 
beholder.
Standard 134A.

Det er pant på 
beholder på 
kr 480,-

AC-RENS
SOA009 Kr 143,-
 
Bakterier og sopp har lett for å 
danne seg i kanaler i AC systemer.

Kleen Air 
desinfiserer og 
renser klima-
anlegget enkelt 
og effektivt!
150 ml.

POLERINGSSETT
THK001 Kr 183,-
 
Prisgunstig alternativ med
spesialmidler til å gi ny glans til 
matte lykteglass i polycarbonat. 
Denne type glass har en tendens 
til å gulne og 
bli matte. 
Dette settet 
er en enkel 
måte å få 
glansen til-
bake!

AC GASS 1234YF
AIR 1234YF Kr 18 890,-
 
1234YF er neste 
generasjons kjøle-
gass som kombi-
nerer miljøfordeler 
med god kjøleef-
fekt.
5 kg.

Det er pant på 
beholder på 
kr 600,-



DEMON FOAM
CDW022 Kr 239,-
 
Kobles på vannslangen med 
«gardena» og man skumlegger 
bilen med effektiv shampoo.
2 liter.

REFILL
CDW201  Kr 127,-

Rimelig refill.
2 liter.

FELGRENS
550500  Kr 79,-
 
Kraftig alkalisk 
felgvask for gjen-
stridig smuss, sot, 
salt, bremsestøv 
og oksider. Fjerner også 
oljeholdig smuss og fett. 
Fungerer glimrende 
på både metall- og 
aluminiumsfelger. 
500ml.

DEMON SHINE
CSV200  Kr 175,-
 
Gir en skinnende blank bil uten 
polering. Kobles på vannslangen 
med «gardena» 
og man dusjer 
bilen skinnende 
blank på 
sekunder.
2 liter.

Alle priser er veil. uts. eks. MVA.9

FELGRENS
CWC505 Kr 207,-
 
Svært effektiv felgrens i økonomi-
pakning. Fjerner innbrent avleiring 
fra bremsestøv 
og veisalt. 
Brukes på 
tørre og kalde 
felger. Påfør 
og la virke i 
noen minutter.
Skyll godt.
5 liter.

AVFETTING
1l 420001  Kr 63,-
5l 420005  Kr 239,-
25l 420025  Kr 1 116,-
 
Kraftig petroleums-avfetter. Avfetter motorer og 
brukes også på sterkt tilsmussede bilkarosserier. 
Fjerner oljeflekker fra belegningsstein 
og garasjegulv.

SHAMPOO
PWW001 Kr 79,-
 
Triplewax shampo gjør 
bilen skinnende ren 
og gir samtidig lakken 
et beskyttende lag 
voks.
1 liter.

MIKROFIBERKLUT
DIV CTA002 Kr 23,-
 
Brukes både 
som tørr og 
våt, mange 
bruksområder i 
bil og hjem.

SHAMPOO
5l CFW005  Kr 183,-
25l CFW025  Kr 796,-
 
Trade Valet shampoo brukes til 
vanlig vask 
eller som 
skumlegger 
med høy-
trykkspyler.

KAROSSERIRENS
5l TFR505  Kr 255,-
25l TFR225  Kr 1 199,-
 
Vannbasert avfetter til bilvask.
Fjerner avlei-
ringer etter 
sur nedbør. 
Brukes 
uttynnet i 
forhold 1:50 
eller mer. 
Meget drøy i 
bruk

JUMBOSVAMP
DIV CTA003 Kr 20,-
 
Stor svamp som holder på mye 
vann og skåner 
lakken.

HÅNDRENS “THE REALLY GOOD STUFF” 
500ml RGO500 Kr 79,-
5l RGO005 Kr 439,-
 
Denne milde, men effektive, gel-håndrenseren er en naturlig,  
miljøvennlig måte å effektivt fjerne olje, fett, maling, smuss og skitt.

Med en ekspertblanding av organiske 
rensemidler og biologisk nedbrytbare 
silikaperler for å fjerne forurensninger fra 
huden. De løsemiddelfrie formlene er fylt 
med sitrusolje, naturlige balsam og tilsatt 
aloe vera-ekstrakt for å fukte og beskytte 
hendene.

KRAFTVASK
500005  Kr 151,-
 
Rengjøringsmiddel for høytrykks-
spyler eller utblandet for påføring 
med kost. Er særlig effektiv mot 
svarte render 
etter sur ned-
bør. Må skylles 
godt av og må 
ikke tørke inn i 
overflaten. 
Tynnes mellom 
1:10 og 1:20
5 liter.

OKSID-LØSER
1l 590001  Kr 151,- 
5l 590005  Kr 439,-
 
Svært effektiv på 
flyverust og andre 
sure forurensninger!
 
Fungerer utmerket på 
alle utvendige flater 
av motorkjøretøyet, 
som f.eks. lakkerte 
flater, plast, gummi, 
glass, rustfritt, alu-
minium, krom detaljer 
mm.

MOBIL OLJER OG 
SMØREFETT
 
Mobil er et velkjent og trygt valg 
når det gjelder smøreoljer. Nyeste 
teknologi kombinert med mange 
tiårs erfaring gir deg sikker drift av 
alle typer kjøretøy og maskiner!

Vi leverer alt fra småflasker til 
store forpakninger, fat og 1000 
liters IBC.



INTENSIVE TAR 
REMOVER
KRE 9623 Kr 175,-
 
Fjerner raskt asfalt, 
tjære, lim, fett, 
voks, olje, silikon og 
forurensning fra lakk 
og andre overflater. 
For utvendig bruk. 
Vanskelige asfalt- og 
tjæreflekker løses 
opp og renner av.
325 ml.

ULTRA DEEP SHINE
KRE 9650 Kr 399,-
 
Spesialpolish som gir en ultradyp 
glans og en skinnende blank, 
fettfri finish på alle 
lakktyper, spesielt 
mørke farger og 
moderne vannfor-
tynnbar lakk. Gir en 
sterk beskyttende 
finish uten render 
og striper som lett 
oppstår på mørkere 
farger.
500 ml.

CARAVAN CLEANER
KRE 9642 Kr 231,-
 
Et sterkt rengjøringsprodukt for 
campingbiler, campingvogner og 
andre fritidskjøretøy. 
Til karosseri, plast og 
interiør, også 
vaskekte tekstiler. 
Løser opp skitt, 
fett, alger, mose og 
render. Fjerner også 
vanskelige render fra 
plastbåter.
1 liter.

BUMPER & TRIM GEL
KRE 9612 Kr 239,-
 
Unik gel som renser, 
fornyer, beskytter og 
gir glans til utvendige 
plast- og gummi-
flater. Danner en 
langtidsbekyttende 
hinne som stenger 
ute fuktighet og 
trafikkfilm. Brukes 
på plaststøtfangere, 
griller, speilhus, lister, 
dørhåndtak, osv.
325 ml.
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BODYWORK SHAMPOO 
CONDITIONER
KRE 9616 Kr 159,-
 
Fjerner effektivt trafikkfilm og 
smuss uten å skade 
lister og polert lakk. 
Danner en blank, 
vannavvisende hinne 
som beskytter og gir 
glans. 
Forlenger virketiden 
for polish og voks. 
Holder til 25 bilvask.
500 ml.

CAR GLASS POLISH
KRE 9622 Kr 167,-
 
Inneholder polerende 
og dyptrensende 
ingredienser som 
fjerner all vanskelig 
film, insekter, fett, 
tjære og smuss på 
innvendig og utvendig 
glass. Kan brukes til 
rengjøring av visker-
bladene for å 
eliminere vibrasjoner.
325 ml.

CONVERTIBLE SOFT 
TOP CLEAN & PROTECT 
KRE 9631 Kr 639,-
 
Kalesjen er et vanskelig punkt på 
alle kabrioleter. Vedlikeholds-
pakken inneholder Cleaner som 
renser, oppfrisker og fornyer 
kalesjen, og Protector 
som impregnerer og 
beskytter kalesjen 
mot vann og smuss. 
Ideelt også for 
båtkalesjer, telt og 
fortelt til 
campingvogner.

METAL POLISH
KRE 96131 Kr 239,-
 
Gir en glimrende, 
langvarig finish på 
alle typer polerbart 
metall som krom, 
rustfritt stål, kobber, 
messing, aluminium 
og legeringer. Brukes 
på alle forringede 
blanke deler, også 
kromplast. Egner seg 
til rensing av gelcoat.
325 ml.

VINYL & RUBBER CARE
KRE 9614 Kr 207,-
 
Rengjør, fornyer og beskytter 
innvendig og utvendig plast, 
gummi og vinyl, med 
valgfri høy eller lite 
glans. Innvendig: 
Etterlater en solid, 
antistatisk hinne som 
beskytter mot støv, 
fukt og sollys. Gir en 
frisk citrusduft.
500 ml.

EXTRA GLOSS PROTECT
KRE 9615 Kr 319,-
 
Flytende hardvoks 
og lakkforsegling 
som gir høyglans 
og langtidsbeskyt-
telse på alle typer 
billakk. Inneholder en 
avansert blanding av 
hardvoks, harpikser 
og oljer som gir 
lakken en slitesterk 
og skinnende beskyt-
telse mot foruren-
sninger og krevende 
værforhold. 325 ml.

INTERIOR SHAMPOO
KRE 9619 Kr 143,-
 
Dyprenser, fornyer og fjerner 
ubehagelig lukt fra alle typer 
plast og syntetiske 
tekstiltrekk, 
matter, taktrekk, 
vinyltrekk, myke 
kalesjer og mange 
andre overflater. Til 
skinninteriør brukes 
Autoglym Leather 
Cleaner.
500 ml.

PAINT RENOVATOR
KRE 9620 Kr 191,-
 
Gjenoppfrisker farge 
og glans. 
Dyptvirkende silikon-
fri rensekrem som 
fjerner riper, slør og 
oksidering. Brukes 
kun for å fjerne 
lakkfeil og ikke som 
et allment polering-
smiddel. Ideell for 
alle typer billakk.
325 ml.

CLEAN WHEELS
KRE 9621 Kr 167,-
 
Syreholdig felgrens som raskt 
løser opp bremsestøv, salt, 
trafikkfilm, fett, 
overflaterust og 
smuss. Gjør felgene 
skinnende rene. 
Brukes kun på lakkert 
aluminium, plast eller 
lakkerte overflater.
500 ml.

FAST GLASS
KRE 9624 Kr 159,-
 
Gjør skinnende rent uten skjolder, 
for alle typer bilglass, 
også plast. Fjerner 
raskt og effektivt 
trafikkfilm, støv, 
insektsrester, sevje 
fra trær, olje, fett, 
fugleskitt og polish-
flekker på lakk, glass 
og plast.
Inneholder verken 
slipemidler, silikon 
eller ammoniakk.
500 ml

INSTANT TYRE 
DRESSING
KRE 9626 Kr 191,-
 
Gummifornyer som 
gjør at værslitte og 
matte dekk blir som 
nye, og legger en 
langtidsvirkende, 
naturlig, beskyttende 
og blank finish. 
For en matt finish 
fjernes overskudd 
med en lofri klut før 
middelet tørker inn.
500 ml.

LEATHER CLEANER
KRE 9633 Kr 199,-
 
Skinnrens som renser og fornyer 
skinninteriør. 
Inneholder spesielle 
rense- og luktfjern-
ingsmidler som 
varsomt rengjør og 
frisker opp. 
Den nøytrale 
pH-blandingen 
bevarer de viktige 
oljene som holder 
skinnet mykt.
500 ml.



POLAR WASH
KRE 9792 Kr 271,-
 
Sjampoen rengjør grundig men 
skånsomt, og fjerner ikke polish 
og voks. Polar Wash er trinn 2 i 
Polar-serien.
2,5 liter.

POLAR SEAL
KRE 9793 Kr 375,-
 
Polar Seal avrunder Polar-serien 
perfekt. Vannet renner av bilen 
svært hurtig, og tørking blir en 
enkel jobb. Holdbarheten på 
behandlingen er 
langvarig, det vil 
være tilstrekkelig 
med ca. 4 påføringer 
i løpet av året.
1 liter.

ACTIVE INSECT 
REMOVER
KRE 9652 Kr 191,-
 
Konsentrert skum 
som raskt løser opp 
insektsrester fra 
billakk, plast og glass. 
Fungerer også bra på 
fugleskitt. Spray på 
overflaten og la virke 
i ca. 30 sekunder, slik 
at insektsrestene 
løser seg opp. Tørk av 
med en myk klut.
500 ml.

Alle priser er veil. uts. eks. MVA.11

HI-TECH POLISH 
APPLICATOR
KRE 9665 Kr 55,-
 
Vaskbar spesialsvamp til påføring 
av polish, lakkrens 
og gummifornyer.

SUPER RESIN POLISH
325ml KRE 9690 Kr 239,-
1l KRE 9692 Kr 439,-
 
Renser, behandler og beskytter alle 
typer billakk varsomt. 
Gir ekstrem høyglans. Gjør overflater 
svært motstandsdyktige mot nedbryting 
forårsaket av miljøskadelige partikler og 
vanskelige værforhold, inkludert 
UV-stråling. 
Brukervennlig og drøy i bruk.

HI-TECH FINISHING 
CLOTH
KRE 9654 Kr 175,-
 
Poleringsklut med 
absorberende evne 
som gir en ekstra 
glatt overflate. Unik 
konstruksjon av 
microfibermaterialer 
bidrar til et perfekt 
resultat. Kluten kan 
vaskes og brukes 
flere ganger.

RAPID AQUA WAX KIT
KRE 9660 Kr 399,-
 
Spesialprodukt med Carnauba wax 
som er lettvint å påføre og tørke 
av. Sprayes på etter 
vask, før båten/bilen 
er tørr. Kan også 
brukes på alle typer 
lakk, plast, gummi, 
glass og akryl. 
Inneholder en flaske 
Rapid Aqua Wax og 2 
microfiberkluter.
500 ml.

ODOUR ELIMINATOR
KRE 9664 Kr 191,-
 
Fjerner all vond lukt og gir lang-
varig, frisk duft i motsetning til 
luftfriskere som kun 
maskerer dårlig lukt. 
Den avanserte 
biologiske formul-
eringen i Autoglym 
luktfjerner frisker 
opp luften med god-
lukt, og eliminerer 
den dårlige lukten 
fullstendig.
500 ml.

LEATHER CARE BALM
KRE 9666 Kr 319,-
 
Leather Care Balm er en bland-
ing av såper, naturlige oljer og 
overflatebevarende 
virkestoffer som 
gir skinnet næring, 
fuktighet og 
beskyttelse mot 
flekker.Inneholder 
impregnering og 
svak duft av skinn.
500 ml.

RAPID DETAILER
KRE 9676 Kr 271,-
 
Spray som brukes mellom de 
vanlige bilvaskene til fjerning av 
bl.a støv og finger-
merker. Gir ekstra 
glans og beskyttelse 
på overflater som 
allerede er vokset. 
Brukes også som 
smøremiddel 
sammen med 
Autoglym Surface 
Detailing Clay Bar.
500 ml.

DE-ICER
KRE 9641 Kr 119,-
 
Høykonsentrert, vannfritt middel 
som meget raskt tiner opp is på 
ruter, låser, speil og 
lykter. Hindrer også 
gjenfrysning. 
Effektiv ned til -50°C
500 ml.

RADIANT WAX 12
KRE 5355 Kr 1 239,-
 
Bruktbilpolish som renser, polerer 
og beskytter. For alle typer lakk, 
også metallic. 
Lett å jobbe 
med, bra hold-
barhet og bra 
renseeffekt. 
Avslutt gjerne 
med Hi-Tech 
finishig cloth.
5 liter.

POLAR COLLECTION
KRE 9796 Kr 559,-
 
POLAR BLAST - Høytskummende 
sjampo, velegnet som forvask.
POLAR WASH - Sjampoen rengjør 
grundig men skånsomt, og fjerner 
ikke polish og voks.
POLAR SEAL - Danner et beskytt-
ende og vannavstøtende belegg.
3 x 500 ml.

POLAR BLASTER
KRE 9798 Kr 1 119,-
 
En robust og solid skumkanon med 
justerbar dyse. Gir optimal utnyt-
telse av alle Polar-produktene. Gjør 
forvask, vask og beskyttelse av 
bilen på den raskeste og tryggeste 
måten.  
 
Kompatibel med 
Ava og Kärcher 
høytrykkvaskere.

POLAR BLAST
KRE 9787 Kr 335,-
 
Høytskummende sjampo som 
etterlater et tykt skumteppe 
som henger på overflaten uten 
å renne. Reduserer faren for 
vaskespor i 
lakken. Velegnet 
som forvask 
for å løsne skitt 
og urenheter. 
Ideell til bruk i 
høytrykksvasker 
og skumpistol. 
2,5 liter.



CUSTOM WHEEL CLEANER
KRE 9662 Kr 191,-
 
Syrefri felgrengjøring for alle 
felgtyper. Angriper 
ikke felg, bolter og 
bremsedeler.
500 ml.
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RAPID CERAMIC SPRAY
KRE 9866 Kr 319,-
 
En rask og enkel måte for å 
beskytte lakken. 
Kan brukes på både 
tørr og våt bil, og gir 
opp til 3 måneders 
hydrofob beskyttelse. 
Tropisk duft.
500 ml.

POLERGARN
DIV 711171 Kr 63,-
 
Polergarn av god kvalitet til mange 
formål.

Leveres i 400g pose

STAR-IS
DIV 6129 Kr 340,-
 
Snøkost, isskrape og “viskerblad” 
med teleskopskaft. Justerbart 
børstehode (T-form eller rett). 
Robust, trinnløst teleskopskaft 
for ekstra rekkevidde. T-form 82-
114cm, rett 93-125cm.

SVABER
DIV 5598 Kr 151,-
 
Fjerner raskt og effektivt vann 
på store flater. Perfekt å bruke 
etter vask før bilen tørkes med 
pusseskinn. Den fleksible gummi-
delen sørger for at vannet fjernes 
både på plane og buede flater 
enkelt og raskt.

PUMPEKANNE
DIV 6110 Kr 199,-
 
Løsemiddelbestandig pumpe-
kanne i solid kvalitet. Spraystrålen 
kan reguleres og utløser kan låses. 
Laget for sprøyte- og 
ugressmidler, glass- og 
bilvaskemidler.
Tåler også 
milde syrer og 
baser, løsemidler, 
olje og parafin.

POLERDUK
DIV 71601 Kr 47,-
 
Polerduk av høy kvalitet som ikke 
loer. Ekstra myk og skånsom mot 
bilens lakk. 
Gir et meget 
bra resultat. 
Leveres i pakke 
med 15 ark / 
duker.
Hver duk måler: 
50 x 32cm

CLAY DETAILING KIT
KRE 9675 Kr 671,-
 
Fungerer ved å “gripe” mikroskop-
iske partikler og trekker dem fri 
fra overflaten, og 
etterlater seg en 
svært glatt finish 
som forberedelse 
til polering.

SELACLEAN IRON X-IT
KRE 33075 Kr 175,-
 
Spray på felg og karosseri, og spyl 
av med vann etterpå. Løser opp 
bl.a flyverust, metallpartikler, 
bremsestøv og 
piggstøv. pH nøytralt 
og ikke-etsende 
middel som også kan 
fjerne overflaterust 
fra andre flater.
500 ml.

MAGMA
KRE 9788 Kr 271,-
 
PH-nøytralt ett-stegsprodukt som 
trygt kan brukes på 
alle utvendige over-
flater og etterlater 
en blank og silkemyk 
overflate.
500 ml.

UHD WAX
KRE 9789 Kr 1 279,-
 
Gir lakken en wow-effekt gjennom 
alle årets sesonger, og etterlater 
en synlig dypere glans. 120 g.

POLERINGSRONDELL
 
Medium 160 Hvit. Nøyaktig  
tilpassede poleringsrondeller i 
topp kvalitet for lang holdbarhet.

S160, SOFT, SORT
KRE 8705  Kr 231,-

M125 ,MEDIUM, HVIT
KRE 8707  Kr 199,-

M160, MEDIUM, HVIT
KRE 8703  Kr 239,-

WHEEL PROTECTOR
KRE 9677 Kr 335,-
 
Svært holdbar felgbeskytter som 
gjør at felgene holder seg renere 
lengre og blir enklere å 
rengjøre. Et must for alle 
som vil ha fine felger!
300 ml.

RAPID AQUA WAX
KRE 9694 Kr 255,-
 
Ekspressvoks for bil og båt. 
Spesialprodukt med 
Carnauba wax som 
er meget lettvint å 
påføre og tørke av.
500 ml.

VINDUSKLUT
DIV 6100 Kr 47,-
 
Med vindusklut i mikrofiber gjør 
du enkelt rent bilens vinduer og 
speil. Tar bort fukt og flekker fra 
speil og vinduer innvendig  når 
den er tørr. Rengjør og tørker 
uten å etterlate renner. Tåler 60° 
maskinvask. NB! Bruk ikke bleke- 

eller skyllemidler.

POLERINGSKLUT
DIV 5597 Kr 39,-
 
Produsert i mikrofiber av høy 
kvalitet. 
Ypperlig til bruk ved polering for å 
få ekstra glans. Kan også brukes til 
rengjøring, tørr eller våt.
Tåler 60° maskinvask.

NB! Bruk ikke bleke- 
eller skyllemiddel.



MIKROFIBERKLUT
DIV 6107 Kr 79,-
 
Stor mikrofiber klut med en gul 
side for utvendig bruk og grå side 
for innvendig bruk. Meget god 
oppsugingsevne. 
Lett å jobbe med. 
45x38 cm.

PUSSESKINN
DIV 5502 Kr 63,-
 
Pusseskinn i syntetisk materiale av 
høy kvalitet. Tåler 60° maskinvask. 
God absorberingsevne.

Overflaten 
tørkes av raskt 
og effektivt.

JUMBOSVAMP
DIV 5532 Kr 31,-
 
Stor svamp med godt grep i 
materiale av høy kvalitet.
Tåler fett, olje og bensin. Svampen 
tar opp mye vann og vasker derfor 
mer effektivt enn mindre svamper.
21,5 x 12 x 6,5 cm

SVAMP
DIV 5521 Kr 16,-
 
Svampen er produsert i materiale 
av høy kvalitet som tåler fett, olje 
og bensin. 
17 x 8,6 x 5,4 cm

SHAMPOSVAMP
1-pk DIV 5523 Kr 12,- 
5-pk DIV 55235 Kr 47,-
 
Svampen som tåler fett, olje og 
bensin. Innsatt med miljøvennlig 
voksshampo som holder til en 
bilvask. 
17,5 x 9 x 4,5 cm

INSEKTSVAMP
DIV 5524 Kr 16,-
 
Med insektsvampen fjerner du lett 
rester etter insekter fra vinduer og 
lykteglass. Svampen skylles under 
rennende vann ved behov.
10 x 3 x 6 cm

POLERRULL
DIV 5538 Kr 71,-
 
Polerrull pakket i pose med 
snorlås som gir god beskyttelse.
Produsert i høy kvalitet som ikke 
loer og gir meget fint resultat.
Myk og skånsom mot bilens lakk.

Leveres på 20m rull med 50 ark.

FELGBØRSTE
DIV 5561 Kr 44,-
 
Felgbørste kombi har to børster.
En for å rengjøre slette flater og 
en konisk “flaskekost” som 
kommer til på vanskelige steder.

Alle priser er veil. uts. eks. MVA.13

SNØSKUFFE TELESKOP
DIV 4594 Kr 463,-
 
Kompakt og solid snø-
skuffe med aluminiums-
egg og teleskopskaft.
77-101 cm

MID-IS
DIV 5568 Kr 55,-
 
Robust isskrape av høy kvalitet.
25 cm

BOR-IS
DIV 5551 Kr 23,-
 
Liten og hendig isskrape med 
gummilist til duggfjerning
15,8 cm

MAX-IS
DIV 5553 Kr 127,-
 
Kraftig børste med gripe-
vennlig og ergonomisk 
utformet skaft.
52 cm

SNØ-IS
DIV 5558 Kr 47,-
 
Kombinert snøkost og 
isskrape av høy kvalitet.
44 cm

MEGA-IS
DIV 5569 Kr 143,-
 
Solid snøkost og isskrape 
med langt skaft i aluminium. 
Vendbar isskrape.
77 cm

TELE-IS
DIV 6109 Kr 183,-
 
Kombinert snøkost og 
isskrape med solid teleskop-
skaft i aluminium.
Kan forlenges, 77-105 cm.

VINTERDISPLAY
DIV 41096 Kr 5 356,-
 
Butikkdisplay fylt 
med de mest 
populære og lett-
solgte produktene. 
Assorterte farger.

Består av:
12 stk. 4569 (5569)
20 stk. 4553 (5553)
18 stk. 4568 (5568)



RAMMELAKK SORT
TBL005  Kr 900,-
 
Lakk som tåler olje- og dieselsøl. 
Blank overflate. Egnet som lakk til 
lastebilrammer, redskaper mm.
En-komponent, tynnes med white 
spirit. Påføres med kost eller 
sprøyte.
5 liter.

CELLULOSETYNNER
5l NCT005 Kr 192,-
25l NCT025 Kr 756,-
 
Brukes hovedsakelig som vasketynner, men kan 
brukes som lakktynner til enklere jobber.

Be om spesialpris ved store kvantum.
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RØDSPRIT
1l 670001 Kr 52,-
4l 670004 Kr 159,-
 
Brukes som brensel til 
kokeapparater, avfetter 
og flekkfjerner. 
Enkelte lakktyper skal 
tynnes med rødsprit.

PEISBRENSEL
661001 Kr 47,-
 
Bioetanol. Rent natur-
produkt som brukes i 
innepeiser og peiser 
uten skorstein.  
Røyk- og sotfri.
1 liter.

ABSORBENTMATTER
Universal 100stk ORD014 Kr 1 592,-
Universal 2x48m rull ORD088 Kr 2 712,-
Olje 100 stk  ORD042 Kr 1 512,-
Olje 2x48m rull  ORD145 Kr 2 632,- 
For oljefat, 25-pk ORD060 Kr 1 352,-
 
Hold det rent og 
sikkert på verkst-
edgulvet! 
To versjoner, en 
universal for oljer 
og andre væsker 
og en versjon kun 
for olje.
Ark: 43 x 48 cm.

SILICONFJERNER
PWD005 Kr 268,-
 
For rengjøring av karosserideler 
før lakkering. Fjerner olje, finger-
merker, voks og silikon. 
Reduserer 
risikoen for 
silikonprikker 
i lakken.
Anbefales også 
for å fjerne 
tjære, asfalt og 
fett fra bilen før 
polering.
5 liter.

WHITE SPIRIT
630001  Kr 47,-
 
Brukes som avfetter, 
tynner og rengjørings-
middel.
Til rengjøring av 
pensler og lignende.
1 liter.

ACETON
800001  Kr 111,-
 
Brukes særlig i forbindelse 
med polyester og glass-
fiberarbeid. Er også 
velegnet til avfetting 
av plastbåter etc. før 
lakkering og stoffing.
1 liter.

LAMPEOLJE
643001  Kr 55,-
 
Renset parafin, velegnet
til lampeolje og til andre 
apparater som bruker 
denne type olje. 
Varmeolje brukes 
til varmeovner og 
brennere. 
1 liter.

ADBLUE
10l 100010  Kr 279,-
210l 100210  Kr 5 250,-
1000l 101000  Kr 20 500,-
 
Brukes på mange nyere kjøretøy. 
Reduserer utslipp av NOx, CO og 
sotpartikler. 
Ti-liters kanne 
har integrert 
påfyllings-
slange.

DPF-TILSETNING 2. GEN 
(EOLYS 176)
1l EKS 80617 Kr 670,-
3l EKS 80618 Kr 1 939,-
 
Spesialtilsetning for 
diverse Peugeot,  
Volvo og Citroen der 
det er foreskrevet 
at EOLYS væske skal 
brukes.

DPF-TILSETNING 3. GEN 
(EOLYS POWERFLEX)
1l EKS 80619 Kr 647,-
3l EKS 80620 Kr 1 939,-
 
Spesialtilsetning for 
diverse Peugeot, 
Volvo og Citroen der 
det er forskrevet at 
POWERFLEX væske 
skal brukes.

GULVMALING GRÅ
GYP005 Kr 615,-
 
Til tørre betonggulv. Brukes til 
lagerrom, lettere industri etc. Som 
alle en-komponents malingtyper 
har den begrenset beskyttelse 
mot mye vannsøl, men har meget 
god slitestyrke. 
Rimelig og drøy  i 
bruk. Dekkevne 
1 liter ca. 6-8 
kvm. Første strøk 
tynnes med 20-
30% whitespirit.
5 liter.

OPPSUGNINGS-
GRANULAT
DCG020 Kr 191,-
 
Suger opp 
oljesøl fra 
verkstedgulv 
og rundt 
oljefat etc.
20 liter.

NYHET!
NYHET!



TØRKEPAPIR
DIV 46386 Kr 162,-
 
Stor rull med SAGA tørkepapir 
med stor sugeevne. 
Ca 1220 meter.
Vekt 7,2 kg
Bredde 23 cm
Diameter 38 cm

GULVSTATIV
DIV 20296  Kr 180,-

Gulvstativ for tørkepapir.

DESTILLERT VANN
1l DIW000  Kr 23,-
25l DEW025 Kr 311,-
 
Carplan av-ionisert batterivann 
er beregnet til etterfylling av 
batterier og andre bruksområder 
hvor rent vann er 
nødvendig.

Alle priser er veil. uts. eks. MVA.15

TEC7 FUGEMASSE
310ml patron

Grå T535306 Kr 239,-
Lys grå T535576 Kr 239,-
Sort T535106 Kr 239,-
Hvit T535206 Kr 239,-
100ml tube

Sort T535105 Kr 159,-
Hvit T535205 Kr 159,-
 
TEC7 Limer, fuger og fester «alt».
Overmalbar med de fleste typer maling og lakk.

TEC7 CLEANER
T683041 Kr 199,-
 
Universal rengjører, avfetter og 
fugeglatter.

SPARKELSPADESETT
VER 18B436  Kr 47,-
 
Sparkelspader i 50, 80, 100 og 
120mm bredde. Rustfritt stål.

TEC7 TRANSPARENT
T539506 Kr 287,-
 
TRANS7 er en trans-
parent fugemasse. 
Fester også på 
fuktig overflate.
310ml patron.

BYGGESKUM
T670001 Kr 223,-
 
PUR7 byggeskum til montering 
av dører, vinduer, etc i plast, 
aluminium, tre og metall. 
Hefter til de aller fleste 
overflater.  
UV-bestandig. 
Helårs byggeskum, kan 
påføres fra -10°C. 
Temperatur fra -40°C til 
+110°C. Kan brukes i alle 
retninger - 360°.
Brannklasse B2. 
Motstandsdyktig mot maur.
750ml aerosol.

LYNLIM
TGG003 Kr 31,-
 
Limer de fleste harde materialer 
som glass, porselen og noen plast-
typer. Limet er litt seigtflytende 
som gjør at det holder seg bedre 
på plass inntil det 
herder.
3 gram.

GJENGELÅS
TTL003  Kr 44,-
 
Gjengelås for å sikre bolter og 
muttere.
Medium hard type som gjør det 
mulig å løsne opp igjen med vanlig 
håndverktøy.
3 gram.

DEKKREPARASJON
000712  Kr 151,-
 
Bruk Motip Tyre 
Repair til å utføre 
nødreparasjoner på 
slangeløse dekk.
Kan brukes uten å 
fjerne dekket.
500 ml.

FUGEPISTOL
«VANLIG» TYPE

LAS 35322 Kr 159,-
 

9” fugepistol,
/m «punkteringsverktøy»

RØRTYPE

VER 21B330 Kr 239,-

Meget enkelt å  
skifte patron.

SOFTSPARKEL 2K
702334  Kr 231,-
 
ColorMatic 2K Soft Fine Putty er 
hvit, myk sparkel som er meget 
lett å pusse.
1 kg.

GLASSFIBERSPARKEL 2K
702563  Kr 279,-
 
2K Glass Fiber Putty fra  
ColorMatic for etterbehandling 
av større skader. Fester på metall, 
tre, betong og plast.
1 kg

HEADLIGHT REPAIR
369841  Kr 863,-
 
For profesjonell rehabilitering 
av matte og gulnede lykteglass. 
De fleste nyere biler har store 
lykteglass av polycarbonat som 
gulner og mattes. Dette settet 
inneholder finslipepapir, plastrens, 
plastprimer og tokomponent 
klarlakk med UV- 
beskyttelse.  

NYHET!
NYHET!



BLYERSTATNING
QFS300  Kr 71,-
 
Til eldre motorer som 
er beregnet på bly-
holdig bensin.
Rekker til 50 liter.
300 ml.

MOTORRENS
QPF300 Kr 79,-
 
Helles i motoren før 
oljeskift. Avleiringer 
løses opp og skylles ut 
med oljen.
300 ml.

ALKYLATBENSIN
2-takt, 5l ALK2-5  Kr 167,-
4-takt, 5l ALK4-5  Kr 207,-
 
Alkylatbensin er syntetisk fremstilt bensin med svært lite urenheter. 
Svært lave nivåer av forurensende 
stoffer gir positive effekter for 
både arbeidsmiljø, motorens 
levetid og ytelse.

PARTIKKELFILTERRENS
DPF300  Kr 159,-
 
Tilsettes drivstoffet
og sørger for at sot-
partikler brenner opp.
300 ml.

RADIATORRENS
RAF301  Kr 55,-
 
Meget effektivt 
kjemisk rensemiddel 
til kjølesystemet.  
Kan ofte løse varm-
gangsproblemer.
Kjøres i motoren i 
ca. 10 minutter og
skylles ut.
300 ml.

RADIATORTETT
RAS301  Kr 55,-
 
Kjemisk middel som 
gir permanent tetting 
av mindre lekkasjer i 
radiator og varme-
apparat.
300 ml.

DYSERENS
Bensin QPI300  Kr 79,-
Diesel QID300  Kr 79,-

Dysene i en forbrenn- 
ingsmotor blir gradvis 
mindre effektive pga. 
avleiringer og tilso-
ting. Med Injector 
Cleaner fjernes 
avleiringene og 
motoren går 
rent, og effekten 
kommer tilbake.
Tilsettes direkte 
i drivstoffet.
300 ml.
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SILIKONPAKNING
RTV851 Kr 255,-
 
Stort bruksområde. 
Som vanlig silicon eller 
supplement til vanlige 
pakninger og som er-
statning av manglende 
pakning. Herder ikke, 
men forblir elastisk. 
Beregnet for tempera-
turer opp til 206 °C.
200ml trykkbeholder

EKSOSPASTA
MEP251 Kr 31,-
 
Reparasjonspasta som tetter hull i 
rør og eksospotter.
Pastaen herder ved hjelp av 
temperaturen på eksosen.
Kan også brukes som monterings-
pasta ved skifte av eksosanlegg.
250 gram.

PAKNINGSSTOFF
Grønn GIG038  Kr 55,-
Blå GBG050 Kr 63,-
 
Stort bruksområde. Brukes både som supplement til vanlige pakninger 
og som erstatning av manglende 
pakning.
Herder ikke, men forblir elastisk. 
Blå versjon tåler vann, olje, bensin 
og diesel. 
Grønn (rødt innhold) er til vanlige 
motorpakninger (ikke toppakning).
For temperaturer opp til 150 °C.  
38 gram.

EKSOSBANDAGE
MSB111 Kr 47,-
 
Reparasjonsbandasje 
som tetter hull i rør og 
eksospotter. 
Bandasjen herder ved 
hjelp av temperaturen 
på eksosen.

Pakningen inneholder 
reparasjonsmateriale 
i 128 cm lengde og 
bredde 3,7 cm.

EKSOSPASTA MONT.
FIP120  Kr 39,-
 
Påføres alle skjøter 
ved montering 
av eksosanlegg. 
Sikrer gasstette 
forbindelser og 
gjør monteringen 
enklere.
Brukes både i 
rørskjøter og mot 
flenspakninger.
120 gram.

CARLUBE OLJER OG SMØREFETT
 
Vi fører et stort utvalg Carlube oljer og smørefett.
Carlube er på få år blitt den største uavhengige oljeleverandøren i 
Storbritannia. Triple-R serien er utviklet i samarbeid med Lotus Motor-
sport. Erfaring innen racing tilbakeføres til
produksjonen av oljer til moderne motorer.
Vi har alt fra småflasker til store forpakninger, fat 
og 1000 liters IBC. Se vårt oljeprogram!



VERKTØYKASSE PÅ BOKS
400ml DTT400  Kr 63,-
5l DTT050  Kr 439,-
 
Universalspray som smører, løsner fastrustede 
deler samt fjerner knirk og gnissing. 
Brukes i hjemmet til hengsler, låser og ellers alle 
små og store bevegelige deler.
Brukes som symaskinolje og til sykkelen.
Beskytter båtmotoren mot korrosjon og 
fjerner fuktighet fra tenningsanlegget i bilen.

Alle priser er veil. uts. eks. MVA.17

KOBBERFETT
20g tube XCG020 Kr 39,-
70g tube XCG070 Kr 44,-
500g boks XCG500 Kr 151,-
500ml spray 090301  Kr 119,-
 
Bruk kobberfett på alle bolter og gjenger som skal kunne 
løsnes igjen. Hjulbolter, tennplugger, eksosklemmer,  
bremsejusteringer etc. 
Hjelper også mot skriking fra bremseklosser, 
men selvsagt kun påføring på baksiden av 
klossene.

EP 2 SMØREFETT
XGE400  Kr 71,-
 
EP 2 grease med stort temperatur-
område.  
Brukes som allround 
fett, også velegnet til 
hjullager.

Temperaturområde: 
-15°C - 120°C
400 gram.

LETT SMØREOLJE
XHH125 Kr 31,-

Penetrerer og smører 
finmekanikk. Brukes 
også som våpenolje og 
«symaskinolje».
Renser og beskytter.
125ml.

AQUASLIP
WPG500 Kr 103,-
 
Smørefett som er spesielt egnet 
til maritimt bruk. Vannavstøtende  
og rusthindrende.
Til propell-
akslinger, styre-
kabler etc. 
500 gram.

LM 2 SMØREFETT
70g XMG070  Kr 39,-
500g XMG500  Kr 135,-
 
Lithium smørefett som brukes til 
generell chassismøring.  
Har gode vannavstøtende 
egenskaper.

MOLYBDEN GREASE
XMM400 Kr 95,-
 
Molybdengrease er 
spesielt egnet der det 
er gjentatte glidende 
bevegelser, i motset-
ning til et kulelager-
fett. Molybdengrease 
anbefales til drivledd 
og oppheng. 
400 gram patron.

EP 2 SMØREFETT
YLC400  Kr 79,-
 
EP 2 Complex er 
høykvalitets grease 
med stort temperatur-
område.
Brukes som allround 
fett og er også 
velegnet til hjullager.

Temperaturområde: 
-30°C - 160°C
400 gram patron

SILIKONFETT
XSG070  Kr 55,-
 
Siliconfett har utrolig gode 
smøreegenskaper på gummi og 
plast. Fjerner knirk og forhinder 
fastfrysing.
Brukes også til å smøre gliderer på 
bremsecalipere.
70 gram.

MOBILUX EP0
16076  Kr 175,-
 
Smørefett EP0, det vil si 
semiflytende. 
Beskytter mot korrosjon 
og vannutvasking.
Temperaturområde: 
-20°C - 130°C

400 gram patron

MOBILUX EP2
390g 149623 Kr 87,-
18kg 143992 Kr 2 540,-
50kg 124899 Kr 7 055,-
 
Universalfett til glide- og 
rullelagre, foringer og 
bolter ved normale drifts-
forhold. Temp. område: 
-20°C - 
130°C

MOBILGREASE XHP222
153552  Kr 119,-
 
Marinefett med gode 
vannavstøtende 
egenskaper. Blåfarget.
390 gram patron

MOBILGREASE XHP322
153557  Kr 151,-
 
Spesielt utviklet for smøring av 
hardt belastede anleggsmaskiner 
og gruveutstyr. 
Inneholder 5 % molybdendisulfid.
390 gram.



FROSTVÆSKE BLÅ
1 liter  FRO 300001  Kr 55,-
4 liter  FRO 300004  Kr 159,-
25 liter  FRO 300025  Kr 1 023,-
210 liter fat FRO 300210  Kr 7 999,-
 
Brukes i kjølesystemer der BS6580 er foreskrevet 
og til båt i vinteropplag.
Beskytter mot rust og korrosjon.
Blandes normalt i forhold 50/50 
med vann, beskytter da mot frost 
ned til - 36 °C. 
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FERDIGBLANDET BLÅ
FRO 302201 Kr 39,-
 
 
Praktisk til vanlig 
etterfylling, denne er 
utblandet til 50/50 
og gir beskyttelse til 
-37 °C.
1 liter.

GRØNN 774C
1l FRO 393001 Kr 76,- 
4l FRO 393004 Kr 247,- 
25l FRO 393025 Kr 1 352,-
Fortrinnsvis til tyngre sektor. 
Blandbar med vanlig blå. Anbefalt 
skifteintervall er 4 år.
• Cummins 85T8-2
• Ford WSS-

M97B44D
• GM 6901599
• MAN 324 SNF
• Mercedes 325.0  

325.2
• MTU MTL 5048
• VAG TL 774C

SPYLERVÆSKE -18°
3l 210003 Kr 39,- 
4l 210004 Kr 52,-
 
Ferdigblandet -18°C spylervæske.
Pga. frakter må tilbud beregnes i 
hvert tilfelle.
3l pose eller 4l 
kanne.

FROSTVÆSKE RØD G12+
1 liter  FRO 310001  Kr 71,-
4 liter  FRO 4RLL  Kr 199,-
25 liter  FRO 310025  Kr 1 047,-
210 liter fat FRO 310210  Kr 9 120,-
 
Kan blandes med blå/grønn og rød frostvæske. 
Har bedre kjøleegenskaper, 
bedre korrosjonsbeskyttelse og 
langt bedre levetid.
• G12+/G30
• VAG 774D/F

FERDIGBLANDET RØD
FRO 312001 Kr 47,-
 
 
Praktisk til vanlig 
etterfylling, denne er 
utblandet til 50/50 
og gir beskyttelse til 
-40 °C.
1 liter.

RØD G12++
1l FRO 360001 Kr 84,-
4l FRO 360004 Kr 263,-
 
Monoetylen-glykol basis og OAT. 
Uten nitrat, fosfat og silicat. 

• MAN 324 SI-
OAT

• MB 325.5
• VAG TL 774G

RØDLILLA G13
1l FRO 395001 Kr 84,-
4l FRO 395004 Kr 263,-
 
Monoetylen-glycol basis og OAT. 
Uten nitrat, fosfat og silicat. 

• VAG TL 774J

GUL 774F
1l FRO 320001 Kr 76,- 
4l FRO 320004 Kr 247,-
25l FRO 320025 Kr 1 352,- 
Etylenglycol basis. Uten nitrat, 
fosfat og silicat. OAT.

• Caterpillar MAK 
A405.09.01

• Ford WSS-
M97B44D

• GM 6277M
• MAN 324 SNF
• Mercedes 325.3
• Volvo 1286083/ 

002

PROPYLENGLYKOL
4l FRO 341004 Kr 340,-
25l FRO 341025 Kr 1 912,-
210l FRO 341220 Kr 15 540,- 
Propylenglykol er miljøvennlig for 
bruk i vannsystemer i fritidsbåter.
Må skylles godt ut av systemet 
etter vinteren.

SPYLERVÆSKEKONS.
1l 200001 Kr 44,-
25l 200025 Kr 756,-
210l 200210 Kr 5 934,-
 
1/4 gir beskyttelse til 
ca. -10 °C. 
Kan tynnes betraktelig 
ut i sommerhalvåret. 
Basert på årsforbruk i 
større bilparker gir den 
da bedre økonomi enn 
tilsvarende ferdig-
blandet væske. 
Be om pristilbud!

STORE MENGDER?
 
Frostvæske er lavkalkyle/
fraktavhengig og palle-
priser må beregnes i hvert 
tilfelle. 

Ta kontakt for et godt 
tilbud, vi er meget 
konkurransedyktige!

FARGELØS
1l FRO 330001 Kr 84,-
4l FRO 330004 Kr 263,-
25l FRO 330025 Kr 1 432,-
 
Kompatibel med alle 
kjente typer. Ved 
toppfylling endres ikke 
fargen på den opprinn-
elige frostvæsken.

• Ford WSS-M97B44D
• GM 6277M
• Mercedes 325.3
• Volvo 1286083/002
• VAG TL 774D/F



Alle priser er veil. uts. eks. MVA.19

SILICONSTIFT
000799  Kr 63,-
 
Silikon i fast form.
Etterlater en 
beskyttende hinne på 
gummilister etc.
50 ml

DE-ICER
000796  Kr 55,-
 
Isfjerner til bilruter. 
Gir rask effekt og 
forhindrer ny 
isdannelse.
400 ml.

LÅSSPRAY
000790  Kr 52,-
 
Det ideelle vinterproduktet for 
bilen! Motip De-Icer fjerner raskt is 
og snø fra billåser og andre låser.
75 ml.

KONDENSFJERNER
850001  Kr 47,-
 
Forhindrer ising i 
drivstoffsystem på bensin- 
motorer (ikke diesel). 
Flasken på 0,5l rekker til 
50 liter.

ALRON DIESELTILSET.
0,5l A10 Kr 159,-
5l A20 Kr 1 172,-
 
Alron Dieseltilsetning 
holder diesel lettflytende 
også ved lave temperatur-
er. Gir bedre kaldstart og 
hindrer voksutskilling. 
Hindrer også utvikling 
av såkalt «dieseldyr» i 
drivstofftanken. 
Brukes også som 
kondensfjerner.
0,5 liter holder til 300 
liter diesel.

MANN FILTER
 
Vi leverer alt av filter fra verdens mest anerkjente filterleverandør! MANN-FILTER er et globalt  
anerkjent merkenavn som tilbyr en omfattende filter-portefølje til bilmarkedet, i 100% OE-kvalitet! 
Med høykvalitets, presisjonskonstruerte filtreringsløsninger skaper MANN-FILTER morgendagens  
filtre til dagens motorer!

Vi er stolte av å ha MANN-FILTER i vårt sortiment!

BATTERIER TIL ALLE FORMÅL
 
Batterier har forskjellige bruksegenskaper og det er svært 
viktig at man bruker korrekt batteritype til formålet. Vi fører alle normalt forekommende versjoner og vår kompetanse 
sørger for at du får optimal effekt av batteriet. I tillegg til konvensjonelle startbatterier har vi Semi-Traksjonstyper for 
høyt forbruk under drift, AGM-typer til forbruk/standby og versjoner spesielt for start/stopp-automatikk. 
Vi tilbyr også er stort utvalg batteriladere.

FROSTBESKYTTELSE
1l 640001 Kr 95,-
5l 640005 Kr 351,-
 
Frostbeskyttende og vannabsor-
berende middel mot isdannelse og 
kondens i trykkluftsystemer.
Hindrer ising 
og fastfrysing 
av ventiler i 
trykkluft 
bremsesystem.
Tilsvarer West-
frost.



VÅRT BREDE PROGRAM AV MERKENAVN ER VÅR FORDEL!
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