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Voor het reinigen en ontvetten van remschijven en transmissie-onderdelen van de auto. 
Verwijdert vet, remvloeistof, olie en vuilresten snel en effectief. Laat geen residu achter. 
Veilig – bevat geen chloorhoudende oplosmiddelen, siliconen of aceton. Spuitrichting 
360° – het product is uitgerust met een speciale spuitkop en kogelklep zodat u het 
product op moeilijk bereikbare onderdelen vanuit verschillende hoeken kunt 
aanbrengen.

Multifunctionele montagepasta voor het smeren van metalen onderdelen onder 
extreem hoge temperaturen. Biedt langdurige bescherming tegen corrosie en slijtage. 
Vergemakkelijkt de demontage van gesmeerde onderdelen. Geschikt voor het smeren 
van schroeven, moeren, schroefdraad, bougies en andere oppervlakken die 
bescherming nodig hebben. Mag niet worden gebruikt op aluminium. Temperatuur
bereik: -30 tot 1000 °C. Spuitrichting 360° – het product is uitgerust met een 
speciale spuitkop en kogelklep zodat u het product vanuit verschillende hoeken kunt 
aanbrengen. 

Een multifunctionele vloeistof met uitstekende indringende eigenschappen voor het 
verwijderen van roest en het losmaken en smeren van vastzittende of gecorrodeerde 
onderdelen, zoals schroefverbindingen, bouten, precisiemechanismen en sloten. 
Beschermt tegen corrosie. Spuitrichting 360° – het product is uitgerust met een 
speciale spuitkop en kogelklep zodat u het product vanuit verschillende hoeken kunt 
aanbrengen.

Voor gebruik op alle typen kettingen, zoals O-ring, X-ring en Z-ring motorfietskettingen. 
Uitstekende indringende eigenschappen voor alle kettingschakels; laat een duurzame 
beschermlaag tegen roest en water achter. De hoge viscositeit waarborgt een goede 
hechting van het vet aan de ketting, ook bij hoge snelheden. De geringere wrijving en 
betere hechting zorgen voor een langere levensduur van kettingen en tandwielen. 
Temperatuurbereik: -30 tot 200 °C. Spuitrichting 360° – het product is uitgerust met 
een speciale spuitkop en kogelklep zodat u het product vanuit verschillende hoeken 
kunt aanbrengen. 

Multifunctioneel Teflon-vet met uitstekende smerende en conserverende eigenschap-
pen. Bestemd voor kettingen, scharnieren, koppelingen, lagers, gaffelpennen, doorns 
en glijvlakken. De sterke hechtingseigenschappen en uitstekende lage wrijvingseigen-
schappen beschermen de schroefdraad tegen vloeistof, stof en corrosie. 
Temperatuurbereik: -30 tot 200 °C. Spuitrichting 360° – het product is uitgerust met 
een speciale spuitkop en kogelklep zodat u het product vanuit verschillende hoeken 
kunt aanbrengen. 

Verwijdert roest effectief en beschermt metalen voorwerpen. Lost teer, vet en overige 
mechanische verontreiniging op. Smeert en vermindert wrijving door diep door te 
dringen en helpt verdere vorming van roest en corrosie te voorkomen. Vergemakkelijkt 
demontage – maakt vastzittende en gecorrodeerde mechanische onderdelen los. Veilig 
te gebruiken op kunststof en metalen delen. Spuitrichting 360° – het product is 
uitgerust met een speciale spuitkop en kogelklep zodat u het product vanuit 
verschillende hoeken kunt aanbrengen.

Uiterst efficiënte spray wax voor alle soorten en kleuren lakwerk, zowel metallic als 
traditionele autolak. Bevat natuurlijke carnauba en bijenwas, voor een langdurig, 
glanzend resultaat in een handomdraai. Beschermt lak tegen de effecten van slechte 
weersomstandigheden. Is vlug en eenvoudig aan te brengen en zorgt ervoor dat stof en 
vuil zich minder snel hechten. Spuitrichting 360° – het product is uitgerust met een 
speciale spuitkop en kogelklep zodat u het product vanuit verschillende hoeken kunt 
aanbrengen.
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Reinigt, beschermt en verzorgt alle kunststof onderdelen van het auto-interieur. 
Antistatisch – beschermt tegen ophoping van stof en vuil, laat een aangename geur en 
diepe glans achter. Bevat een UV-filter – beschermt tegen verkleuring door zonlicht. Vrij 
van siliconen en oplosmiddelen – veroorzaakt geen irritatie – allergievriendelijk. 
Spuitrichting 360° – het product is uitgerust met een speciale spuitkop en kogelklep. 
Hierdoor kunt u het product op talloze plaatsen aanbrengen.

Krachtige reiniger voor voorruiten, koplampen en spiegels. Verwijdert eenvoudig alle 
hardnekkige vuilophoping, nicotine, insectenresten, siliconen, olie- en uitlaatgas
deeltjes. Xenonlicht-vriendelijk. Laat een aangename citroengeur achter. 
Zeer geschikt voor huishoudelijk gebruik, zoals het reinigen van ramen en spiegels. 
Verwijdert vuil van tegels en kunststof. Milieuvriendelijk.
Spuitrichting 360° – het product is uitgerust met een speciale spuitkop en kogelklep 
zodat u het product vanuit verschillende hoeken kunt aanbrengen.

Eenvoudig aan te brengen bandenglansmiddel, laat een langdurige, zwarte wetlook 
met een diepe glans achter. Beschermt banden tegen voortijdige veroudering, 
scheurvorming en slechte weersomstandigheden. Geschikt voor alle typen banden. 
Bevat een UV-filter – voorkomt verkleuring door direct zonlicht. Spuitrichting 360° – 
het product is uitgerust met een speciale spuitkop en kogelklep zodat u het product 
vanuit verschillende hoeken kunt aanbrengen.

Geschikt voor het reinigen van alle soorten stalen of aluminium velgen. Verwijdert ook 
het hardnekkigste vuil: ingebrande remstof, olievlekken, resten rubber en straatvuil. 
Zuurvrij – veilig voor alle onderdelen van het remsysteem: kabels, remschoenen, 
-schijven en -blokken. Spuitrichting 360° – het product is uitgerust met een speciale 
spuitkop en kogelklep zodat u het product vanuit verschillende hoeken kunt 
aanbrengen.

Snelle en gebruiksvriendelijke verfrisser voor luchtopeningen en -afvoerkanalen van 
aircosystemen. Werkt al binnen tien minuten, geen gereedschap of demontage nodig. 
Verwijdert onaangename geurtjes, zoals van schimmels, sigarettenrook en huisdieren. 
Laat een aangename, langdurige frisse geur achter. Niet-allergisch.

Reinigt en beschermt elk type auto-interieur. Bevat carnauba en natuurlijke bijenwas. 
Verwijdert al het vuil van kunststof onderdelen in het interieur. Biedt bescherming 
tegen verdere vuilophoping. Vernieuwt te reinigen oppervlakken, laat een aangename 
geur achter in de auto. Beschermt tegen stof en is antistatisch. Bevat een UV-filter / 
voorkomt verkleuring. Spuitrichting 360° – het product is uitgerust met een speciale 
spuitkop en kogelklep zodat u het product vanuit verschillende hoeken kunt 
aanbrengen.

Dicht een lekke band en brengt de band weer op de juiste spanning. Het perfecte 
hulpmiddel voor onderweg. Maakt het mogelijk zelf naar een bandenspecialist te rijden, 
zonder een pechdienst in te hoeven schakelen of de band te wisselen. Speciale 
adapter meegeleverd voor een snelle en moeiteloze reparatie. Uitsluitend voor gebruik 
bij tubeless banden voor personenauto’s met een lek kleiner dan 5 mm in diameter.
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Uiterst efficiënte spray wax voor alle soorten en kleuren lakwerk, zowel metallic als 
traditionele autolak. Bevat natuurlijke carnauba en bijenwas, voor een langdurig, 
glanzend resultaat in een handomdraai. Beschermt lak tegen de effecten van slechte 
weersomstandigheden. Is vlug en eenvoudig aan te brengen en zorgt ervoor dat stof en 
vuil zich minder snel hechten. Spuitrichting 360° – het product is uitgerust met een 
speciale spuitkop en kogelklep zodat u het product vanuit verschillende hoeken kunt 
aanbrengen.

Bandenglans spray, zorgt voor een langdurige, zwarte wetlook met een diepe glans op 
de zijvlakken van banden. Beschermt banden tegen voortijdige veroudering, 
scheurvorming en slechte weersomstandigheden. Geschikt voor alle typen banden. 
Bevat een UV-filter – beschermt tegen verkleuring door direct zonlicht. Spuitrichting 
360° – het product is uitgerust met een speciale spuitkop en kogelklep zodat u het 
product vanuit verschillende hoeken kunt aanbrengen.

Banden-verzorgingsschuim, voor een langdurige, diepglanzende, zwarte wetlook op de 
zijvlakken van banden. Beschermt banden tegen voortijdige veroudering, scheurvorm-
ing en slechte weersomstandigheden. Geschikt voor alle typen banden. Bevat een 
UV-filter – beschermt tegen verkleuring door direct zonlicht. Spuitrichting 360° – het 
product is uitgerust met een speciale spuitkop en kogelklep zodat u het product vanuit 
verschillende hoeken kunt aanbrengen.

Reinigingsschuim voor stoffen en alcantara bekleding. Reinigt en verfrist zacht maar 
grondig de kleuren van alle stoffen autobekledingen. Gebruik de borstel voor het 
verwijderen van hardnekkige vlekken, zoals chocola, ijs, cola, koffie en ketchup, van 
stoelen, deurpanelen, stoelbekleding, hemelbekleding en tapijten. Bevat een 
geur-neutraliserend middel, dat een aangename geur achterlaat. Streeploos. Eenvoudig 
op te zuigen. Bevat een UV-filter. Spuitrichting 360° – het product is uitgerust met een 
speciale spuitkop en kogelklep zodat u het product vanuit verschillende hoeken kunt 
aanbrengen.

Geconcentreerde reinigingsvloeistof, met natuurlijke bijenwas. Verwijdert zelfs oude en 
hard geworden verontreiniging, zoals vogelpoep, insecten, vlekken door bomen, 
straatvuil etc. Verbeterde reinigende werking, verwijdert al het vuil. Het hoge 
waxgehalte herstelt de glans en kleur van autolak. De natuurlijke bijenwas vormt een 
beschermlaag tegen verdere ophoping van vuil en de effecten van schadelijke 
weersomstandigheden. Bevat een UV-filter – beschermt tegen verkleuring door 
zonlicht. Geschikt voor twintig wasbeurten.

Reinigt, beschermt en verzorgt alle kunststof onderdelen van het auto-interieur. 
Antistatisch – beschermt tegen ophoping van stof en vuil, laat een aangename geur en 
diepe glans achter. Bevat een UV-filter – beschermt tegen verkleuring door zonlicht. Vrij 
van siliconen en oplosmiddelen – veroorzaakt geen irritatie – allergievriendelijk. 
Spuitrichting 360° – het product is uitgerust met een speciale spuitkop en kogelklep. 
Hierdoor kunt u het product op talloze plaatsen aanbrengen.

Geschikt voor het reinigen van alle soorten stalen of aluminium velgen. Verwijdert ook 
het hardnekkigste vuil: ingebrande remstof, olievlekken, resten rubber en straatvuil. 
Zuurvrij – veilig voor alle onderdelen van het remsysteem: kabels, remschoenen, 
-schijven en -blokken. Spuitrichting 360° – het product is uitgerust met een speciale 
spuitkop en kogelklep zodat u het product vanuit verschillende hoeken kunt 
aanbrengen.
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Krachtige reiniger voor voorruiten, koplampen en spiegels. Verwijdert eenvoudig alle 
hardnekkige vuilophoping, nicotine, insectenresten, siliconen, olie- en uitlaatgasdeelt-
jes. Xenonlicht-vriendelijk. Laat een aangename citroengeur achter. Zeer geschikt voor 
huishoudelijk gebruik, zoals het reinigen van ramen en spiegels. Verwijdert vuil van 
tegels en kunststof. Milieuvriendelijk. Spuitrichting 360° – het product is uitgerust met 
een speciale spuitkop en kogelklep zodat u het product vanuit verschillende hoeken 
kunt aanbrengen.

Speciaal ontwikkelde formule voor het reinigen van alle auto-interieurs. Verwijdert 
zacht maar grondig hardnekkige vlekken, vuil en vingerafdrukken van interieuronder-
delen, stoffen bekleding, hemelbekleding, beklede zittingen en zonnedaken. Ook 
geschikt voor alcantara. Neutraliseert effectief sigarettenrook, dieren- en andere 
onaangename geurtjes, en laat een frisse geur achter in de auto. Geschikt voor 
huishoudelijk gebruik. Spuitrichting 360° – het product is uitgerust met een speciale 
spuitkop en kogelklep. Hierdoor kunt u het product op talloze plaatsen aanbrengen.

Gebruiksvriendelijke, unieke wax om alle soorten autolak in optimale conditie en 
glanzend te houden. Gegarandeerd eenvoudiger en sneller te verwerken dan 
traditionele wax. Water en vuil spoelen gemakkelijk van de carrosserie af zonder een 
witte waas achter te laten. Speciaal ontwikkeld voor aanbrengen in direct zonlicht en 
op een warme carrosserie, zowel vochtig als droog. Kan ook worden gebruikt voor alle 
uitwendige onderdelen van de auto, zoals afdichtingen of kunststof zijprofielen. Laat 
geen residu achter. Spuitrichting 360°.

Eenvoudig aan te brengen bandenglansmiddel, laat een langdurige, zwarte wetlook met 
een diepe glans achter. Beschermt banden tegen voortijdige veroudering, scheurvorm-
ing en slechte weersomstandigheden. Geschikt voor alle typen banden. Bevat een 
UV-filter – voorkomt verkleuring door direct zonlicht. Spuitrichting 360° – het product is 
uitgerust met een speciale spuitkop en kogelklep zodat u het product vanuit 
verschillende hoeken kunt aanbrengen.

Snelwerkende bekledingreiniger, verwijdert hardnekkige vlekken en verontreinigingen. 
Reinigt moeiteloos alle soorten stoffen bekleding, hemelbekleding en tapijt. Verfrist en 
verzorgt oppervlakken, herstelt het uiterlijk. Allergievriendelijk – voorkomt en verwijdert 
schimmels en mijten. Bevat een UV-filter – om verkleuring door zonlicht te voorkomen. 
Speciale spuitkop zorgt voor een dikker schuim om het reinigen te vergemakkelijken.

Hoogwaardige, biologisch afbreekbare ruitensproeiervloeistof voor de zomer, speciaal samengesteld 
om vuil- en insectenresten sneller te verwijderen. Bevat glycerine om ruitenwisserbladen te 
beschermen tegen veroudering en scheurvorming. Veilig voor autolak en alle soorten koplampen, 
inclusief xenonverlichting. Kleurstofvrij. Bevat een conserveringsmiddel om de groei van 
legionellabacteriën te voorkomen.
Deze formule is door DEKRA GmbH Stuttgart, Duitsland, aangemerkt als “Zeer goed in het verwijderen 
van insectenresten”, met gemiddeld zes veegbewegingen van de ruitenwisserbladen om de voorruit 
volledig schoon te maken. 

Zeer geconcentreerde ruitensproeiervloeistof voor de zomer, zuinig in het verbruik: 25 
ml concentraat verdund met water = 2,5 liter gebruiksklare ruitensproeiervloeistof. 
Verwijdert eenvoudig insectenresten en vogelpoep. Perfect voor xenon- en 
antiverblindingsverlichting of koplampen met helder glas. Geschikt voor alle soorten 
spuitkoppen. Laat een frisse geur achter in de auto. De formule is in 2017 getest door 
DEKRA GmbH, Duitsland, en aangemerkt als “Zeer goed in het verwijderen van 
insectenresten”. In zes veegbewegingen van de ruitenwissers is de voorruit volledig 
schoon.
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Deze doekjes zorgen voor een zachte reiniging en bescherming van alle dashboards, 
kunststof interieurs, vinyl en rubber. Het doekje verwijdert vingerafdrukken, vlekken en 
andere soorten vuil. Laat een aangename geur achter. Bevat natuurlijke bijenwas, haalt 
kleuren op en beschermt kunststof onderdelen tegen veroudering. Kan worden 
gebruikt op houten en metalen oppervlakken. Pluisvrij. Antistatisch, bevat een UV-filter. 
Allergievriendelijk – veroorzaakt geen irritatie.

Deze doekjes zorgen voor een zachte reiniging en goede bescherming van alle soorten 
kunststof, vinyl en rubberen interieuronderdelen. Het doekje verwijdert vingerafdruk-
ken, vlekken en andere soorten vuil. Zorgt voor een glanzend resultaat met een 
heerlijke geur. De natuurlijke bijenwas haalt kleuren op en beschermt kunststof 
onderdelen tegen veroudering. Kan ook worden gebruikt op houten en metalen 
oppervlakken. Pluisvrij, antistatisch, bevat een UV-filter. Allergievriendelijk – 
veroorzaakt geen irritatie.

Voor het reinigen van voorruiten, zijruiten, ruitenwisserbladen, spiegels en koplampen. 
Verwijdert snel vuil, insectenresten, vogelpoep, vetvlekken en nicotineaanslag van 
glazen oppervlakken. Streeploos. Veilig voor alle soorten kunststof, lak en koplampen. 
Zeer geschikt voor het reinigen van huishoudelijke glazen voorwerpen, zoals ramen en 
spiegels. Pluisvrij. Allergievriendelijk.

Verfrissende handreinigingsdoekjes. Verwijderen snel vuil-, olie- en vetresten van 
handen na werken aan machines, voertuigen of in werkplaatsen en garages. Ook te 
gebruiken voor het reinigen van garageapparatuur en gereedschappen. Niet irriterend 
voor de huid. Pluisvrij.

Ontdooit snel bevroren voorruiten en andere ruiten, laat een helder glas achter zonder 
waas. Helpt ook ijs en rijp te verwijderen van ruitenwisserbladen, koplampen en 
spiegels. Spuitrichting 360° – het product is uitgerust met een speciale spuitkop en 
kogelklep. Hierdoor kunt u het product op elke gewenste plaats aanbrengen.

Gulf ruitensproeierconcentraat voor de winter zorgt voor een effectieve verwijdering van: ijs, natte 
sneeuw, pekel, vuil en andere vuilresten als gevolg van winterse omstandigheden. Bevat glycerine om 
ruitenwisserbladen te beschermen tegen veroudering en scheurvorming. Streeploos. Geschikt voor 
kunststof onderdelen, lak, afdichtingen, alle soorten koplamp- en ruitensproeiers, inclusief 
conventionele, nevel- en straalsproeiers. Deze formule heeft van DEKRA GmbH Stuttgart, Duitsland, 
het predicaat “Zeer goede reinigingsprestaties” gekregen, met gemiddeld 5,3 veegbewegingen van 
de ruitenwisserbladen om de voorruit volledig schoon te maken.

Biologisch afbreekbare ruitensproeiervloeistof voor de winter met een nieuwe samenstelling. Reinigt 
voorruiten door alle vuilresten als gevolg van winterse omstandigheden effectief te verwijderen. Laat 
een prettige geur achter en geeft een streeploos resultaat. Veilig voor afdichtingen en ruitenwisser-
bladen. Bevat glycerine om ruitenwisserbladen te beschermen tegen veroudering en scheurvorming. 
Veilig te gebruiken op autolak en alle soorten koplampen, ook xenon. Kleurloos. Bevat geen methanol. 
Deze formule heeft van DEKRA GmbH Stuttgart, Duitsland, het predicaat “Zeer goede 
reinigingsprestaties” gekregen, met gemiddeld 4,3 veegbewegingen van de ruitenwisserbladen om 
de voorruit volledig schoon te maken.
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