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Üzemanyag adalékok benzinmotorokhoz

Cikkszám: 20122

XERAMIC® Petrol Injector Cleaner
Benzin befecskendező tisztító

XERAMIC® Valve Cleaner
Szeleptisztító üzemanyag adalék

A befecskendező rendszer alapos,
hatékony tisztítására és védelmére
szolgáló speciális tisztítóanyag.
Megakadályozza a lerakódásokat a
teljes üzemanyagellátó rendszerben.
Feloldja a tüzelőanyagból a rendszerbe
kerülő lakk, gumi, gyanta és egyéb
szennyeződéseket, melyek
csökkentenék a hatásfokot, teljesítményt
és a teljes befecskendező rendszer
élettartamát.
Alaposan megtisztítja az befecskendező
fejeket, ezzel biztosítva az optimális
szórási képet.
Használata javasolt 10.000 km -ként a
befecskendező rendszer hosszú
élettartamának megőrzése érdekében.
Rendszeres használata a
befecskendezőfúvókákat új állapotban
tartja, és biztosítja az optimális
teljesítményt.
Alkalmazható bármilyen benzin
befecskendezővel ellátott motorba,
legyen az szívó vagy turbófeltöltővel
ellátott.
A katalizátor élettartamát, hatásfokát
növeli.

Gyorsan, és megbízhatóan eltávolítja az
égési koromlerakódásokat a szelepek,
szelepülékek, gyújtógyertyák, és a
hengerfej felületeiről, csökkentve ezáltal
az üzemanyag-fogyasztást és a
károsanyag kibocsájtást egyaránt.

Tartalma: 250 ml

Alkalmazható bármely befecskendezős
vagy anélküli, szívó-, illetve turbófeltöltős
motorokhoz egyaránt.

Benzin és Diesel motorokhoz
egyaránt alkalmazható.

A katalizátor élettartamát, hatásfokát
növeli.

Alkalmazása:
Normál dózis:
10 ml 5 liter üzemanyaghoz
Extra dózis:
20 ml 5 liter üzemanyaghoz

Fokozott E10
elleni védelem

Cikkszám: 20128

Tartalma: 250 ml

Cikkszám: 20432

XERAMIC® Petrol Additive
Benzin üzemanyag adalék

XERAMIC® LPG Additive (20118)
LPG üzemanyag adalék

Tisztítja és hatékonyan védi a teljes
üzemanyagellátó rendszert,
megakadályozza a korróziót, rendellenes
lerakódásokat, növelve így a
befecskendező rendszer precíz
elemeinek várható élettartamát.

LPG-rendszerrel felszerelt
benzinmotorok számára kifejlesztett
speciális üzemanyag adalék.
Alaposan megtisztítja a befecskendező
fejeket és az egész égésteret az
üzemeltetés során lerakódott lakk,
piszok, gumi és egyéb káros
lerakódásoktól, biztosítva ezáltal az
optimális befecskendezési szórás képet.
Speciális összetevői optimális kenést
biztosítanak a szelepeknek, illetve a
befecskendező rendszer összes eleme
számára.
Megakadályozza azokat az indítási
problémákat, amelyek a rendszertelen
benzinnel történő üzemeltetés miatt
következnek be.
Folyamatos használata csökkenti a
károsanyag kibocsájtást és a
fogyasztást.
Megakadályozza az üzemanyag
oxidációját, és a nem kívánatos
lerakódásokat.
Növeli a motor nyomatékát,
teljesítményét, élettartamát.

Csökkenti a károsanyag kibocsájtást
Növeli a motor teljesítményét
Semlegesíti az üzemanyag oxidációja
által okozott savas kondenzációt
A katalizátort abszolút biztonsággal védi
Alkalmazása:
Bármilyen benzinmotorhoz, legyen az
turbófeltöltős, vagy szívó motor.

Tartalma: 250 ml

Ezt a tüzelőanyag-adalékanyagot az
üzemanyagok megbízható téli tárolása
céljából terveztük.
Megakadályozza az üzemanyag
elszíneződését és oxidációját.
Tisztán, stabilan tartja az üzemanyagot,
hogy a hosszú téli tárolást követően, már
az első indításnál is tökéletesen induljon
a motor.

Megakadályozza a felületi korróziót az
égéstérben, vízmegkötő hatása által.

Csökkenti az üzemanyag-fogyasztást

Cikkszám: 20117

XERAMIC® Fuel Stabiliser and
Conditioner
Üzemanyag Stabilizátor és
kondícionáló

Cikkszám: 20118

Tartalma: 250 ml

Tartalma: 250 ml
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Üzemanyag adalékok dízelmotorokhoz
XERAMIC® Diesel Injector Cleaner
Dízel befecskendező tisztító

XERAMIC® Diesel Additive (20116)
Dízel üzemanyag adalék

Egy igen különleges adalékanyag a Diesel
befecskendező rendszer hatékony, biztonságos
tisztításához és kenéséhez.

Hatékonyan
tisztítja
és
védi
a
teljes
üzemanyagellátó rendszert.
Megakadályozza a korróziót.
Javítja az égést és csökkenti a károsanyag
kibocsátását.
Egyedülálló összetétele speciális kenést biztosít a
rendszer elemeinek.
5 ponttal növeli a gázolaj cetán számát, ezáltal
optimalizálja az égést, növeli a teljesítményt,
csökkenti az üzemanyag fogyasztást és a káros
kipufogógázokat, kormot.

Megakadályozza a korróziót, és semlegesíti a
működés során az üzemanyagellátó rendszerben
lerakódó gumi, lakk, és egyéb káros anyagokat.
5 ponttal növeli a gázolaj cetán számát, ezáltal
optimalizálja az égést, növeli a teljesítményt,
csökkenti az üzemanyag-fogyasztást és a káros
kipufogógázokat, kormot.

Alkalmazása:
Bármilyen Diesel motorhoz, (adagoló, PD,
Common Rail), turbófeltöltős és anélküli
motorokhoz.
A flakon egy teljes személygépkocsi tankhoz
javasolt.

Használata javasolt minden 10.000 km megtétele
után. Rendszeres használata a legjobb állapotban
tartja a befecskendező rendszert, és hosszú időn
át biztosítja az optimális működést.
Alkalmazása:
1 flakon javasolt egy átlag személygépkocsi
tankjába.

Cikkszám: 20119

Tartalma: 250 ml

Cikkszám: 20116

Tartalma: 250 ml

XERAMIC® Fuel Stabiliser and Conditioner
Üzemanyag Stabilizátor és kondícionáló

XERAMIC® Diesel System Cleaner
Dízel rendszertisztító

Ezt a tüzelőanyag-adalékanyagot az
üzemanyagok megbízható téli tárolása céljából
terveztük.
Megakadályozza az üzemanyag elszíneződését
és oxidációját.
Tisztán, stabilan tartja az üzemanyagot, hogy a
hosszú téli tárolást követően, már az első
indításnál is tökéletesen induljon a motor.

Egy rendkívül hatékony és sokoldalú üzemanyag
tisztító termék.
Tökéletes tisztítást és felületvédelmet biztosít a
teljes üzemanyagellátó rendszer eleme számára.
5 ponttal növeli a gázolaj cetán számát, ezáltal
optimalizálja az égést, növeli a teljesítményt,
csökkenti az üzemanyag fogyasztást és a káros
kipufogógázokat, kormot.

Benzin és Diesel motorokhoz egyaránt
alkalmazható.

Speciális "LUBRICITY IMPROVER" kenhetőség
javító összetétele jobb kenést, kopásállóságot
biztosít az üzemanyag-szivattyúnak.

Alkalmazása:
Normál dózis:
10 ml 5 liter üzemanyaghoz
Extra dózis:
20 ml 5 liter üzemanyaghoz

Cikkszám: 20432

Tartalma: 250 ml

Cikkszám: 20127

Tartalma: 500 ml
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DPF szűrő tisztítás
DPF-tisztítás a DPF-szűrő szétszerelése nélkül
A korszerű dízelmotorok mindegyike részecskeszűrővel van ellátva, amely biztosítja a károsanyag kibocsátás csökkentését. Napjainkban egyre nagyobb problémák merülnek fel ezen
járművek kipufogórendszereiben, melynek egyik eredménye a DPF szűrő teljes telítettsége. Ennek oka a kedvezőtlen működési körülményekben keresendő, melynek hatására a szűrő
telítődik korommal. A kedvezőtlen körülmények kialakulásának oka a motorvezérlésben, magában a motorban, sok esetben a turbó vagy a DPF szűrő különböző érzékelőiben
találhatók. De ennek okai lehetnek a hibás vagy szennyezett befecskendezők, az EGR szelep, vagy a különböző Diesel üzemanyagok, motorolajok használata is, ám a sűrű, rövid
távolságok megtétele szintén problémát okozhat a DPF szűrőkkel.
A problémák akkor merülnek fel, amikor a DPF szűrő idővel bizonyos telítettséget ér el. Ennek eredményeképpen a telített szűrő a fennmaradó kipufogógázok áramlását akadályozza,
ami természetesen közvetlen hatással van a motor teljesítményére, annak fojtásával.
Ha a rögzített koromrészecskék mennyisége meghalad egy bizonyos értéket, a rendszer automatikusan elindítja a regenerálási folyamatot. Ez a folyamat csak akkor kezdődik meg,
amikor a motor eléri az üzemi hőmérsékletet, a sebesség legalább 80 kilométer/óra, és a motor körülbelül 2000 fordulat/perc fordulatszámon üzemel. Gyakran megesik, hogy a DPFrendszer nem tudja elindítani a regenerációt. Ekkor a műszerfalon kigyullad a DPF-hibajelzés. A DPF szűrő ekkor már teljesen telített állapotba kerül és a rendszer már nem képes
magát kiregenerálni.
Az eltömődött DPF szűrő nem mindig jelenti azt, hogy a szűrőt azonnal ki kell cserélni. Sok esetben a tisztítás, egyszerűbb és ügyfélbarát megoldás.
A XERAMIC® számos kiváló minőségű DPF tisztítószerrel rendelkezik, ami óriási költségmegtakarítást eredményez a felhasználóinak.
A XERAMIC® azt ajánlja, hogy a DPF szűrőtisztítót, megelőző jelleggel a karbantartások során, szabályos rendszerességgel használja, ezzel elkerülve a költséges, nem várt
javításokat.

XERAMIC® DPF CLEANER
DPF Szűrő tisztító adalék
Igen hatékony, csúcsminőségű
üzemanyag-adalék, amely gyorsan
megtisztítja és regenerálja a telített
Diesel részecskeszűrőt annak
szétszerelése nélkül.
Rendszeres használata többszörösére
növeli a részecskeszűrő (DPF)
élettartamát.
A jó hatásfokkal működő DPF szűrő
eredménye az alacsony
üzemanyagfogyasztás, egyenletesen
magas motor teljesítmény és
problémamentes mindennapok.
Rövid távolságok megtétele esetén,
forgalmi dugókban és erős
forgalomban történő vezetéskor
javasoljuk, hogy töltsön 500 ml-t 25003000 km -ként az
üzemanyagtartályba.

XERAMIC® DPF
CLEANER SPRAY
DPF Szűrő tisztító spray

XERAMIC® PREMIUM DPF CLEANER
SET (20132/20937)
Prémium DPF Szűrő tisztító készlet

Gyorsan és hatékonyan
megtisztítja és regenerálja
a szennyezett és / vagy
eltömődött részecskeszűrőt
szétszerelés nélkül.

Az eltömődött DPF-szűrő nem mindig jelenti
azt, hogy a szűrőt azonnal ki kell cserélni.
Sok esetben a tisztítás, egyszerűbb és
ügyfélbarát megoldás.
A XERAMIC® Premium DPF Cleaner rendszer
egy gyors és hatékony megoldás a korom és
egyéb szénhidrogén származék lerakódások
tisztítására és eltávolítására a Diesel
részecskeszűrőből, mely újabb lerakódás
okozása nélkül elpárolog. Ez a
csúcsminőségű termék nem tartalmaz fémet
és nem gyúlékony. Lazítja és megtisztítja a
korom és szén lerakódásokat a Diesel
részecskeszűrő porózus méhsejtjeiről.
A XERAMIC® Premium DPF Diesel
részecskeszűrő tisztító szettjét szerviz
szakembereknek ajánljuk.
A készlet két különböző termékből áll:
- XERAMIC® Premium DPF FLUSH:
koncentrált öblítőszer az öblítéshez
- XERAMIC® Premium DPF Cleaner 1L, mely
használat után maradvány anyagok
nélkül elpárolog.
A kezelés után a DPF részecskeszűrő tiszta és
újra használhatóvá válik.

Csökkenti a korom égési
hőmérsékletét, hogy az
gyorsabban elégjen.
Megnöveli a
részecskeszűrő
élettartamát.

Bármely Diesel üzemű
személygépkocsiban, furgonban,
teherautóban, autóbuszban és
munkagépben probléma nélkül
alkalmazható!

Cikkszám: 20131

Tartalma: 250 ml

Cikkszám: 20314

Tartalma: 500 ml

Cikkszám: 20132/20937

Tartalma: 1l (tisztító) + 0,5l (öblítő)
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Hűtőrendszer tisztítók

Cikkszám: 20201

Xeramic® Radiator Flush
Hűtőrendszer öblítő

Xeramic® Radiator Sealer
Hűtőrendszer tömítő

Xeramic® Cooling System Degreaser
Hűtőrendszer zsírtalanító

Speciális vízkő-, és rozsdagátló
hatása mellett, hatékony antioxidációs
összetevői a hűtőközeget
maradéktalanul kitisztítják, a letapadt
összetevőket feloldják, jelentősen
növelve ezáltal a hűtőrendszer
hőleadó hatékonyságát.
A Xeramic Radiator Flush-t
üzemmeleg hűtőfolyadékba kell önteni
és néhány kilométer megtétele után
cseréljük le a hűtőfolyadékot.
A hűtőrendszer folyadékban
feloldódva (mint kávéban a cukor) ez
a speciális anyag kering, és feloldja,
semlegesíti a korrózió, illetve vízkő
okozta makacs lerakódásokat.
Védi a fém, műanyag, gumi és
alumínium elemeket egyaránt.
A jelenlegi járművekben használatos
hűtőfolyadékok mindegyikével
keverhető.
Használata igen megbízható, tartós,
hatékony hűtést biztosítva a motor
hűtőközegében!
Tartalma: 250 ml

Járműmotorok hűtőjének
hajszálrepedéseit, a hengerfej
hűtőfolyadék rendszer tömítését
(hengerfejtömítés), a
hűtővezetékek egyéb tömítéseit,
tömlőit, csatlakozásainak
szivárgását igen hatásosan azonnal
megszünteti (< 0,9 mm).
Preventív őreként a motornak, az
üzemmeleg hűtőrendszer
folyadékában feloldódva
semlegesíti a korrózió, illetve vízkő
okozta lerakódásokat.
A nyomás alatt lévő hűtőfolyadék amennyiben tömítési hiba adódik kinyomja a „Radiator Sealer”
anyagot a hajszálrepedésen, és
amint az anyag a levegővel
érintkezik, azonnal megszilárdul és
tartósan megszünteti a szivárgást.
A korábban feloldódott maradék
mennyiség ezt követően is tovább
védelmezi a rendszer tömítettségét
a következő hűtőfolyadék cseréig.
Tartalma: 250 ml

Speciális, hűtőrendszer tisztító, mely
maradéktalanul megszünteti a
hengerfejtömítés és egyéb motorhibák által
a hűtőközegbe került olajemulziót, és egyéb
kőolaj származékokat.

Cikkszám: 20200

Ez a kiváló minőségű termék vízben
oldódó, és tökéletes védelmet nyújt a gumi
és műanyag elemeknek egyaránt.
Javítja a hőcserélő hatásfokát így
megakadályozza a motor túlmelegedését.
A Xeramic Cooling System Degreser -t a
hűtőfolyadékba kell önteni és néhány
kilómétert szükséges menni a járművel.
A jelenlegi járművekben használatos
hűtőfolyadékok mindegyikével keverhető.
Használata igen megbízható és költség
hatékony!

Cikkszám: 20202

Tartalma: 250 ml

Motor kondíciónálók
XERAMIC® ENGINE FLUSH
Motor öblítő

XERAMIC® TOTAL ENGINE
CONDITIONER
Totális motor kondícionáló spray

Egy igazi csúcstechnológiás
motortisztító fejlesztés, ami már a
betöltést követő 10 percen belül
elkezdi feloldani / semlegesíteni a
motorból a nem kívánatos sűrű olaj,
iszap, gumi, koksz és egyéb korróziós
lerakódásokat.
Segíti a szelepek és dugattyú gyűrű
beragadások megszüntetését.
Növeli a kompressziót, így a motor
hosszan tartóan új erőre kap.
Jelentősen csökkenti a károsanyag
kibocsájtást, üzemanyagfogyasztást.

Rendkívül magas tisztítóhatású
spray, mely feloldja, majd eltávolítja
a motor alkatrészeiről a koksz,
olajpára, gumi és egyéb nem
kívánatos szennyeződéseket.
Profi módon megtisztít bármilyen
belsőégésű motort, és a katalizátor
belső felületét is védi.
Tökéletesen tisztítja a levegő
beömlőnyílást, a szívócsonkot, a
szelepeket, a dugattyúkat, a
dugattyúgyűrűket és / vagy a
karburátort.
Nem tartalmaz olyan anyagokat,
amelyek károsíthatnák a műanyag,
gumi vagy fém alkatrészeket.

Alkalmazása:
Bármilyen benzin, dísel, vagy gáz
üzemű motorhoz, legyen az szívó
vagy turbófeltöltővel ellátott.
Az összes, motorgyártásban
alkalmazott fémfelületekkel
kompatibilis.
Keverhető ásványi, félszintetikus és
szintetikus motorolajjal egyaránt.
A kiszerelés 4 liter motorolajhoz
elegendő.
Cikkszám: 20124

Tartalma: 250 ml

XERAMIC® Diesel System Cleaner
Dízel rendszertisztító
Egy rendkívül hatékony és sokoldalú
üzemanyag tisztító termék.
Tökéletes tisztítást és felületvédelmet
biztosít a teljes üzemanyagellátó rendszer
eleme számára.
5 ponttal növeli a gázolaj cetán számát,
ezáltal optimalizálja az égést, növeli a
teljesítményt, csökkenti az üzemanyag
fogyasztást és a káros kipufogógázokat,
kormot.
Speciális "LUBRICITY IMPROVER"
kenhetőség javító összetétele jobb kenést,
kopásállóságot biztosít az üzemanyagszivattyúnak.

Figyelem!
Csak benzinmotorokhoz
használható!

Cikkszám: 20318

Tartalma: 200 ml

Cikkszám: 20127

Tartalma: 250 ml
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Olaj adalékok
XERAMIC® OIL STOP
Olaj Stop

Xeramic® Hydralic Valve Lifter
Hidraulikus szeleptisztító adalék

Xeramic® Premium Oil Treatment
Prémium olaj tisztító

Egy igen hatékony, gazdaságos,
kerámia tartalmú speciális javítóanyag
a költséges olajszivárgások okozta
javítások megelőzésére, illetve
bizonyos típusú olajszivárgások
megszüntetésének tartós kezelésére.
Megakadályozza az olajszivárgást a
szimeringeknél és a motor más
egységeinek felületi találkozásainál
(regenerálja a gumi tömítéseket)
Növeli a motorban a kompressziót
(optimalizálja a hengerfal –
dugattyúgyűrű kapcsolatát)
Csökkenti az olajfogyasztást

Gyors, hatékony, tartós megoldás a
szelepek kokszosodása, kopogása
ellen. Egy kerámia tartalmú, speciális
javítóanyag fejlesztés a költséges
motormegbontásokkal szemben. Úgy
terveztük, hogy összetevői jelentősen
tompítják a kopott szelepek okozta
rendellenes, kopogó motorhangot.
Fellazítja, tisztítja a szelep-szelepülék
közötti korom és koksz lerakódásokat,
elősegítve így a pontos szeleptányér
illeszkedést, tartósan csökkentve így
az olajfogyasztást.
Megakadályozza az olajszivárgást a
szelepszár-szimeringeknél és a motor
más hidraulikus egységeinél
(regenerálja a gumi tömítéseket)
Növeli a motorban a kompressziót
Csökkenti az olajfogyasztást

Egy igazi high-tech kenőanyag, mely
tartósan védi a motorolaj újkori
tulajdonságait. Bármilyen üzemű
(benzin, Diesel, gáz) motorhoz
alkalmazható. Kitisztítja a motorban
lerakódott kormot, és hosszantartó
kopásvédelmet biztosít a
fémfelületeken, főként ha már a
rendellenes kopásból adódó kék füst
képződés is kíséri a megnövekedett
olajfogyasztást.
Növeli a motorban a kompressziót,
olajnyomást (optimalizálja a hengerfal
– dugattyúgyűrű kapcsolatát)
Jelentősen csökkenti az
olajfogyasztást.
Javítja a motor tartósságát
Csökkenti, vagy akár meg is szünteti a
kék füst képződését

Bármilyen Benzin, dízel vagy gáz
üzemű motorokhoz használható

Bármilyen Benzin, dízel vagy gáz
üzemű motorokhoz használható

Bármilyen Benzin, dízel vagy gáz
üzemű motorokhoz használható

Cikkszám: 20123

Tartalma: 250 ml

Cikkszám: 20129

XERAMIC® Engine Protector
Kerámia motorvédelem

Tartalma: 250 ml
500ml

Cikkszám: 20105

Tartalma: 444 ml

XERAMIC® Gear Protector (20106)
Kerámia sebességváltó
felületvédelem

Ezt az egyedülállóan különleges
kerámia tartalmazó anyagot az
űrkutatás során fejlesztették ki.
A motor belső elemeinek súrlódását, a
jelenleg piacon lévő termékek közül
mindennél jobban (84%) csökkenti és
hosszantartó felületvédelmet,
kopásállóságot biztosít a motor
számára 50.000km-ig..
A speciális kerámia felület jelentősen
növeli a motor mechanikai hatásfokát
E különleges anyag hosszantartóan
védi a motor belső elemeit az
üzemszerű működésből adódó
kopásokkal, lerakódásokkal szemben,
növelve azok élettartamát.
Használatával csökken a motorzaj,
károsanyag kibocsájtás és az
üzemanyag fogyasztás, valamint
motor teljesítménye, rugalmassága
azonnal, érezhetően megnő.
Motorolaj fogyasztás esetén, annak
mértéke jelentősen csökken vagy
megszűnik.
Cikkszám: 20103-1
20103

Tartalma: 250 ml

Kerámia tartalmú, speciális
sebességváltó olajadalék, amely
pontos váltást és csendes működést
biztosít minden üzemállapotban.
Váltója élettartamát nagymértékben
megnöveli, a kopásokat minden eddig
ismert technológiához képest
jelentősen minimalizálja.
Szélsőséges időjárási körülmények
között is kitűnő váltást biztosít! (télen,
nyáron)
Figyelmeztetés!
A termék nem alkalmazható
differenciálzáraknál, sper-, és lemezes
tengelykapcsolóknál, és semmilyen
egyéb gépelem egységeknél, ahol a
nyomatékátvitel átkapcsolása
súrlódáson alapul!

Cikkszám: 20106

Tartalma: 80 ml

Hi-Tech Kerámia Kft
Székhely 1193 Budapest, Derkovits Gyula u. 53.
Telefon: 30/944-5849; 30/246-6798

Értékesítési pont: 1103 Budapest, Köér u. 3/d

web: www.xeramic.hu
e-mail: hitech@xeramic.hu

Tisztítószerek
XERAMIC® GLASS CLEANER
FOAM
Szélvédőüveg tisztító hab

XERAMIC® CARBURETTOR
CLEANER
Karburátor és fojtószelep tisztító

Magas minőségű és nagyon
hatékony, víz bázisú tisztítószer
speciális tisztító adalékkal.

Tökéletesen feloldja a gumi, koksz,
korom és olajpára lerakódásokat.

XERAMIC® CONTACT CLEANER
Kontakt spray
Nagyon hatékony tisztítófolyadék, ami
bármely mechanikai vagy elektromos
alkatrészek (pl. csapágyak, fékek,
gyújtógyertyák, megszakítók,
elektromos csatlakozók és egyéb)
tisztítására alkalmas.

Nem károsítja a katalizátort.
Eltávolítja a rászáradt rovarokat és
egyéb szennyeződéseket, illetve a
közlekedés során keletkező egyéb
lerakódásokat.

Csak benzinmotoroknál alkalmazható!
Tökéletesen feloldja az olaj-, zsír- és
egyéb lerakódásokat.

Eltávolítja a zsíros ujjlenyomatokat de
nem oldja a gumit és a karosszéria
lakkréteget.

Oldja a gyantás szennyeződéseket is.
Gyorsan szárad, és az egyébként
nehéz vagy elérhetetlen részek
tisztítását is biztosítja.

Vízlepergető hatása tökéletes kilátást
biztosít

Cikkszám: 20325

Tartalma: 500 ml

Cikkszám: 20311

XERAMIC® 75 HAND CLEANING
POWER WIPES
Kéztisztító törlőkendő

Tartalma: 500 ml

Cikkszám: 20312

XERAMIC® BRAKE CLEANER
Féktisztító

XERAMIC® GASKET & CARBON
REMOVER
Tömítés és korom tisztító

Biológiailag lebomló, többcélú
tisztítószer a fék- és tengelykapcsoló
alkatrészeinek hatékony és
környezetbarát tisztításához.

Impregnált kéztisztító törlőkendők.
A kendő textúrája a tökéletes
tisztításhoz van optimalizálva.

A XERAMIC® GASKET & CARBON
REMOVER egy hatékony tisztítószer,
amely megkönnyíti a régi ráégett
tömítések és kokszmaradványok
eltávolítását egy új tömítés beépítése
előtt. Mivel a termék gyorsan és
rendkívül hatékonyan működik,
gyakran nincs szükség a szike, kés
vagy egyéb kaparó eszköz
használatára. Ezzel elkerülhetőek a
megkarcolódások és egyéb sérülések
a fém felületeken. A XERAMIC®
20154 Gasket & Carbon Remover
minden műhelyben elengedhetetlen
„folyékony szerszám”.

Nem tartalmaz klórozott
szénhidrogéneket.

Használható kemény felületek,
szerszámok, alkatrészek tisztítására
is.

Tartalma: 500 ml

Nem támadja meg a műanyag és a
gumi alkatrészeket.

Kiváló kéztörlő olyan helyen, ahol víz
nem érhető el.
Bőrbarát tisztítófolyadékkal átitatva.
Használat után keze friss illatú lesz.
A tartály használat után könnyen
zárható.

Cikkszám: 20427

Tartalma: 75 db

Cikkszám: 20315

Tartalma: 500 ml

Cikkszám: 20154

Tartalma: 500 ml

Hi-Tech Kerámia Kft
Székhely 1193 Budapest, Derkovits Gyula u. 53.
Telefon: 30/944-5849; 30/246-6798

Értékesítési pont: 1103 Budapest, Köér u. 3/d

web: www.xeramic.hu
e-mail: hitech@xeramic.hu

Folyékony tömítőanyagok
XERAMIC® INSTANT GASKET RED
Piros Motortömítő paszta

XERAMIC® INSTANT GASKET
GREY
Szürke Motortömítő paszta

Kiváló minőségű, visszazárható
tömítőanyag, mely elengedhetetlen a
belsőégésű motorok és váltók javítása
során.
Ellenáll a motor-, hidraulika-, és
hajtóműolajoknak, víznek,
hűtőfolyadékoknak egyaránt.
Gyors, pontos tömítésként tökélesen
helyettesíti a parafa, papír, azbeszt,
filc, gumi és egyéb (akár gyári)
tömítéseket.
Könnyen kezelhető, tartós.
Magas hőmérséklet tartomány:
-73 º C + 343 º C

Kiváló minőségű, visszazárható
tömítőanyag, mely elengedhetetlen
a belsőégésű motorok és váltók
javítása során.
Ellenáll a motor-, hidraulika-, és
hajtóműolajoknak, víznek,
hűtőfolyadékoknak egyaránt.
Gyors, pontos tömítésként
tökélesen helyettesíti a parafa,
papír, azbeszt, filc, gumi és egyéb
(akár gyári) tömítéseket.
Könnyen kezelhető, tartós.
Magas hőmérséklet-tartomány -50 º
C-ig + 315 º C
Kifejezetten ajánlott alumínium
egységek közötti tömítések
pótlására.

Nem ajánlott:
hengerfejtömítésnek,
üzemanyagszivattyúknál és egyéb
olyan helyeken, ahol folyamatosan
üzemanyaggal érintkezhet

Cikkszám: 20150

Tartalma: 200 ml

XERAMIC® INSTANT GASKET BLACK
Fekete Motortömítő paszta

Cikkszám: 20153

Nem ajánlott:
hengerfejtömítésnek,
üzemanyagszivattyúknál és egyéb
olyan helyeken, ahol folyamatosan
üzemanyaggal érintkezhet.
Tartalma: 200 ml

Kiváló minőségű, visszazárható
tömítőanyag, mely elengedhetetlen a
belsőégésű motorok és váltók javítása
során.
Ellenáll a motor-, hidraulika-, és
hajtóműolajoknak, víznek,
hűtőfolyadékoknak egyaránt.
Gyors, pontos tömítésként tökélesen
helyettesíti a parafa, papír, azbeszt, filc,
gumi és egyéb (akár gyári) tömítéseket.
Könnyen kezelhető, tartós.
Magas hőmérsékleti hőmérséklettartomány-73 º C-ig + 250 º C
Nem ajánlott:
hengerfejtömítésnek,
üzemanyagszivattyúknál és egyéb olyan
helyeken, ahol folyamatosan üzemanyaggal
érintkezhet.

Cikkszám: 20151

Tartalma: 200 ml

Rozsdaoldó és kenőanyagok
XERAMIC® POWER + OIL (20322)
Rozsdaoldó + kenőolaj

XERAMIC® PENETRATING OIL +
MoS2 (20321)
Rozsdaoldó + kenőolaj + MoS2
spray

Igazi high-tech fejlesztés, mely egy
speciális kenőanyagot és rendkívül
hatékony rozsdaoldót ötvöz egy
flakonban.

A rendkívül hatékony Creep olajhoz
Molyden-szulfidot (MoS2) adtunk,
így a gyors korrózióoldó hatása
mellett, igen stabil kenést is biztosít
még a legszélsőségesebb időjárási,
és üzemi körülmények között is.
Ellenáll a víznek, sónak, gyors
hideg-meleg hőmérséklet
változásoknak, miközben a MoS2
bevonat egyenletes, stabil kenést,
felületvédelmet lát el.

Alacsony felületi feszültsége miatt, a
legeldugottabb helyekre is bejut, és
hatékonyan kifejti hatását.
Mindenféle fémre használható.
Rendkívüli nedvesség és korrózió
gátló tulajdonsága mellett, nagy
kopásállósággal is rendelkezik.

Alkalmazása:
Személygépkocsik, furgonok,
teherautók, autóbuszok, traktorok,
munkagépek, kis-, és nagy gépek,
berendezések, nagy terhelésnek,
időjárásnak kitett, mozgó elemeinek
javításánál, karbantartásánál. (Pl.:
gyertyamenetek, csavarkötések,
zárak, kipufogó és futómű
szerelvények, daru elemei, stb.)

Alkalmazása:
Futómű és kipufogó elemek,
acélcsavarok kötései, varratok,
alumínium elemek szerelésénél.

Cikkszám: 20322

Tartalma: 500 ml

Cikkszám: 20321

Tartalma: 500 ml

Hi-Tech Kerámia Kft
Székhely 1193 Budapest, Derkovits Gyula u. 53.
Telefon: 30/944-5849; 30/246-6798

Értékesítési pont: 1103 Budapest, Köér u. 3/d

web: www.xeramic.hu
e-mail: hitech@xeramic.hu

Kenőanyagok
XERAMIC® BRAKE PROTECTION &
SERVICE SPRAY
Fék védő és szerviz spray

XERAMIC® CERAMIC PASTE
(20156/20161)
Kerámia paszta

Egy világoskék, teljesen szintetikus
kenőanyag, amely megakadályozza a
kopást, repedéseket és a zajt.
Nem tartalmaz nehézfémeket, mint
például az alumínium és a réz, így
ideális korrózió ellen.
Ellenáll a magas nyomásna k és hőmérsékletnek: Tesztelték hosszú
ideig 1200 °C-on, rövid ideig 1500 °Con is.
Használható kerámia fékeknél, ABS,
ESP és ASR rendszereknél egyaránt.
Meggátolja a szorulást, berágódást,
és ellenáll a sós víznek is.

Egy csúcstechnológiás csúszó paszta
szereléshez, apró kerámia
részecskékkel, melyek egy el nem
olvadó kenőanyagba vannak ágyazva.
Fémmentes, így jelentősen csökkenti
a nagy súrlódású felületek kopását.
Gyorsan és könnyen visszaállítja a
rugalmasságot és a stabilitást még
akkor is, ha az akár 1200 °C-os
hőmérsékletnek, korróziós
környezetnek vagy magas nyomásnak
van kitéve.
Megakadályozza a kavitációt és a
korróziót.
Vízálló és savakkal, lúgokkal és
sókkal szemben is ellenálló.
Felhasználási hőmérséklet tartomány:
-40 °C és 1100 °C között

Alkalmazása:
Minden csavarkötésnél,
(pl. gyújtógyertya, izzítógyertya,
kipufogó csatlakozások, stb.) és
fékbetétek szerelésénél.

Cikkszám: 20323

Tartalma: 400 ml

Cikkszám: 20156
20161

XERAMIC® MoS2 EP-2 GREASE
MoS2 EP2 zsír

Tartalma: 500 g

Tartalma: 200 ml
500 g

Univerzális, csúcsminőségű szilikon
zsír, magas hőmérsékletű
alkalmazásokhoz.
Ez a termék szilikonolaj és egyéb
semleges töltőanyagokból készül, és
elektromos szigetelésre, tapadásgátló
és lefoglaló vegyületekre van
tervezve.
Hosszú távú kenésre alkalmas a vegyi
anyagokkal, ózonnal, vízzel és olajjal
szembeni stabil ellenálló
képességének köszönhetően. Kis
sebességű csapágyak és csúszó
mechanizmusok kenésére alkalmas.
Nem támadja meg a gumi és
műanyag alkatrészeket, ezért ideális
féknyergek és fékmunkahengerek
szereléséhez is.

Cikkszám: 20163

XERAMIC® LITHIUM COMPLEX EP2 GREASE
Lítium komplex EP2 zsír

Nagy teljesítményű, sokoldalú
kenőanyag.
Kifejezetten állandó sebességű
csuklókhoz lett kifejlesztve.
A molibdén-diszulfid (MoS2)
hozzáadása nagyon jó kenést biztosít,
még akkor is, ha a kenést
ideiglenesen megszakították,
hőmérséklet növekedés miatti
zsírszivárgás vagy erős
hőmérsékletkülönbségek esetén is.
Kiváló kopásgátló tulajdonságokkal
rendelkezik és rendkívül nagy az
ellenállása a szélsőséges
nyomásokkal szemben is.
Erősen terhelt síkcsapágyak,
homokinetikus kötések, csuklók,
alváz-kenési pontok és
mezőgazdasági gépek egyéb
elemeinek kenésére is alkalmas.

Cikkszám: 20166

XERAMIC® SILICONE GREASE
Szilikon zsír

XERAMIC® LITHIUM EP-2 GREASE
Lítium EP2 zsír
Nagy nyomású terhelés esetén is
használható általános célú
kenőanyag.
Adalék összetevői magas rozsdagátló
tulajdonságokkal és kiváló antioxidáns
tulajdonságokkal rendelkeznek.
Gépjárművek és ipari alkatrészek
kenésére lett kifejlesztve, mely
rendkívül magas hőmérsékleten és
nagy terheléseknél is használható.
A PM Xeramic® Lithium EP-2
kenőanyag vízálló és nagy
mechanikai szilárdságot biztosít.
Felhasználási hőmérséklet tartomány
-20 °C és + 150 °C között.

Kiváló minőségű, antioxidáns tartalmú
kenőanyag széles körű alkalmazási
területtel.
Elviseli a szélsőséges nyomást és
igen jó korróziógátló tulajdonságokkal
rendelkezik.
Kifejezetten a járművek
forgócsapágyainak kenésére lett
kifejlesztve. Alkalmas a sima
csapágyak kenésére is, amelyek
szélsőségesen nagy terhelésnek és
ütéseknek vannak kitéve.
Széles hőmérséklet-tartományban
megtartja konzisztenciáját.
Felhasználási hőmérséklet tartomány
-30 °C és + 150 °C között van.

Cikkszám: 20164

Tartalma: 500 g

Tartalma: 500 g

Cikkszám: 20165

Tartalma: 500 g

Hi-Tech Kerámia Kft
Székhely 1193 Budapest, Derkovits Gyula u. 53.
Telefon: 30/944-5849; 30/246-6798

Értékesítési pont: 1103 Budapest, Köér u. 3/d

web: www.xeramic.hu
e-mail: hitech@xeramic.hu

Kenőanyagok
XERAMIC® ALUMINIUM PASTE
(20157/20162)
Alumínium paszta

XERAMIC® COPPER PASTE
Réz paszta

XERAMIC® X-40 CERAMIC MULTI
SPRAY
X-40 Kerámia multi spray

Egy csúcstechnológiás paszta a
csavarkötések, egyéb csatlakozások
gyors és egyszerű szereléséhez
kifejlesztve.
Véd a korrózió ellen, nyomásálló,
és -40 °C és 1100 °C között hőálló.
Magas hőállósága biztosítja az összes
meghúzott csavarkötés későbbi könnyű
szétszerelését, továbbá csökkenti a
kopást a nagy súrlódásnak kitett
helyeken.
Megakadályozza a kavitációt és a
korrózió kialakulását.

Univerzális, kiváló minőségű réz paszta,
amely megakadályozza a korrózió
kialakulását és a csavarmenetek
megszorulását.
Víztaszító hatású, így véd a korróziótól
Tűzálló és hőálló -35 °C és +1100 °C
között.
Biztosítja a szerelvények könnyű össze, és szétszerelését szélsőséges
körülmények között is.

Egyedülálló, többfunkciós kenőanyag,
csúcstechnológiás kerámia
összetevővel a tökéletes tisztításhoz,
felületvédelemhez és kenéshez.
Megakadályozza a rozsdásodást és
tapad bármely felülethez, továbbá nem
roncsolja a fényezett lakkozott
felületeket.
A nehezen elérhető helyeken is
optimális kenést biztosít.
Kiváló vízállósággal rendelkezik és
ellenáll a szélsőséges hőmérsékleti
viszonyoknak is (max. 1100 °C).
Védi, konzerválja a gumitömítéseket.
Tökéletesen alkalmazható különféle
(golyós-, sikló-) csapágyak, kábelek,
mechanikus gépelemek, csatlakozások
egyenletes kenésére, melyeket akár
szélsőségesen magas hőterhelés is
érhet.

Alkalmazása:
Gyújtógyertyák, kipufogórendszerek,
kerékanyák, karimák, tömítések,
csapok, csapágyak, csörlők stb.

Alkalmazása:
Minden meghúzott csavarkötés, karima,
illeszkedés stb. szerelésekor.

Cikkszám: 20157 / 20162

Tartalma: 200 ml / 500 g

Cikkszám:
20320 / 20155 / 20160

Tartalma:
400 ml / 200 ml / 500 g

Cikkszám: 20405

XERAMIC® VISCO LUBE (20317)
Visco kenőolaj

XERAMIC® SILICON SPRAY
Szilikon spray

Rendkívül jól tapad úgy fémekhez, mint
bármely más anyagokhoz.
Megvédi a kezelt alkatrészeket tartósan
nedves környezetben is.
Felhasználásihőmérséklet-tartománya:
-35 °C és 225 ºC
Kitűnő időjárásálló és rozsdásodást
gátló tulajdonsággal rendelkezik.

Színtelen, szilikon tartalmú kenőanyag,
kiválóan alkalmazható műanyag és
gumi elemekhez, fémes és egyéb
zavaró nyikorgó hangok, zajok
megszüntetésére.
Ellenáll víznek és egyéb nedvességnek
Biztonságos védőbevonatot, kenést
biztosít a műanyag és gumi
alkatrészeknél nedvesség és pára ellen.
Összetevői nem mérgezők

Alkalmazása:
Fogaskerekek, hajtóművek, láncok,
csuklópántok, csörlők, tömítőfelületek,
állványok, menetes orsók, forgópontok,
rugós ajtózárak, kilincsművek stb.
Hosszan tartó kenést biztosít olyan
helyeken, ahol a rendszeres kenés,
karbantartás nem megoldható.

Tartalma: 500 ml

XERAMIC® WHITE GREASE +
TEFLON®
Fehér zsír + Teflon
Egy univerzális, magas minőségű zsír
P.T.F.E. (Teflon®) adalékkal
Optimális kenést tesz lehetővé akár
nehezen hozzáférhető helyeken is
Víztaszító hatása mellett tökéletes
kenést biztosít a legszélsőségesebb
hőmérsékletű üzemi körülmények között
is

Alkalmazása:
Ablak-, ajtótömítések, beltéri burkolatok,
egyéb műanyag elemek felületein.
Biztosíték táblák, elektromos elosztó
dobozok, gyújtás rendszerek, zárak
párásodás elleni védelmére

.

Cikkszám: 20317

Tartalma: 500 ml

Cikkszám: 20319

Tartalma: 500 ml

Cikkszám: 20324

Tartalma: 400 ml

Hi-Tech Kerámia Kft
Székhely 1193 Budapest, Derkovits Gyula u. 53.
Telefon: 30/944-5849; 30/246-6798

Értékesítési pont: 1103 Budapest, Köér u. 3/d

web: www.xeramic.hu
e-mail: hitech@xeramic.hu

Gépjármű karbantartási anyagok

Cikkszám: 20308

Cikkszám: 20327-NL

XERAMIC© COCKPIT SPRAY
Műszerfalápoló spray

XERAMIC© WAX POLISH
Karosszéria wax polír

A legmodernebb fejlesztésű műszerfalápoló spray
extrém tartós felületvédelmi tulajdonságokkal.
Ez a high-tech termékünk kíméletesen tisztít és
véd minden műanyag és vinyl anyagot, mely az
autó műszerfalán és egyéb belső burkolatain
található.
Antisztatik us hatású, és újszerű matt fényt
biztosít a kezelés előtt már elhalványult,
öregedett felületeknek is.
Nem tartalmaz szilikont!
A PM XERAMIC® műszerfalápoló spray
színtelen, mégis tartós, élénk matt színt ad a
kezelt felületnek.
Ez az egyedülálló termék igen hosszú időn át
megakadályozza a műanyag felületek UV
sugaraktól történő kiszáradását és öregedését.
Egyaránt ajánljuk fiatal járműveknél
értékmegőrzésre, mint korosabb járművek
belterének újszerűvé varázslására!

Egy igazi high-tech fejlesztésű karosszéria
polírozó spray, mely után élmény az autóra nézni!
Hosszantartó védelmet biztosít a karosszéria
elemeknek a víz, só, UV sugarak ellen.
Egyetlen műveletben tisztít, megújít és
hosszantartó védelmi burkot biztosít a külső
felületeken.
Alkalmazható minden, járművön található
karosszéria elemre, könnyűfémfelnikre, króm-,
alumínium-, és műanyag burkolatokra.

Tartalma: 500 ml

Használata:
Fújja a XERAMIC© WAX POLISH sprayt kb. 25
cm távolságból a kezelendő felületre.
A befújt részt 5 perc elteltével, száraz, puha
kendővel óvatosan dörzsölje át.
A jármű így hosszantartó ideig megőrzi a
visszanyert újszerű fényét és a megszerzett, víz
lepergető hatását.

Cikkszám: 20409

Tartalma: 500 ml

XERAMIC© AIRCO CLEANER
Klímatisztító spray

XERAMIC© ONE SHOT CAR REFRESHER
Klímafrissítő bomba

Prémium minőségű, rendkívül hatékony tisztító
hab, melyet szellőzőberendezések,
klímaberendezés rendszerek fertőtlenítésére,
tisztítására fejlesztettük ki nagy körültekintéssel.

Egy jó minőségű, könnyen használható, belteret
illatosító spray

Rendkívül gyorsan, hatékonyan:
Semlegesíti a lerakódott baktériumokat
Megszünteti a kellemetlen szagokat
Kellemes, friss illatot biztosít a légtérben

Közömbösíti a kellemetlen szagokat, fertőtlenít

Tartalma: 250 ml

Egyenletesen friss illatot biztosít az autóban

Hosszan tartó illat hatást képez

Cikkszám: 20316

Tartalma: 150 ml
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Mert a nemzetközi autósport is az otthonunk

CRG-Rotax Gokart VB / Max Verstappen

AMG Mercedes GT4 Europe Cup / Max Koebolt

BMW E36 Drift OB / Traumberger Ákos - Vágó János

Chevrolet Corvette GT Bajnokság

Jaguar XJR Silk Cut Historic Team / Jan Lammers
Gokart EB, OB, Zóna Bajnokság / Vida Benedek
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