


MOTOROVÉ OLEJE PRO OSOBNÍ VOZIDLA

CARLINE SPRINT SYNTEC LL 5W-30

Je nejmodernější syntetický olej nejvyšší výkonnosti typu Long 
life, který motoru zajišťuje vynikající čisticí schopnosti: ochranu 
proti opotřebení a vyšší výkon, prodlužuje životnost a udržuje 
účinnost systémů pro snížení emisí u vznětových i zážehových 
automobilových motorů. Olej plně vyhovuje použití v nejnověj-
ších vznětových motorech vybavených DPF filtry a zážehových 
motorech vybavených katalyzátory TWC. Doporučen také pro 
motory v SUV a lehkých užitkových vozidlech, kde je vyžadováno 
použití olejů se sníženým obsahem SAPS (sulfátového popele, 
fosforu a síry) a také pro prodloužené výměny.
Specifikace: API SM/SL/CF, ACEA A3/B3, A3/B4, C3, 
VW 504 00 / 507 00, MB 229.51, BMW Longlife-04
Balení: 1, 4, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE SPRINT SYNTEC A1 5W-30

Je celoroční plně syntetický motorový olej nejvyšší výkonnos-
ti. Je určen k mazání moderních benzínových a naftových 
(i přeplňovaných) motorů osobních automobilů a lehkých 
užitkových vozidel s mimořádnými požadavky na výkonnost 
oleje, zejména pro vozidla Ford. Velmi efektivní je jeho apli-
kace v motorech, pracujících při extrémně nízkých teplotách 
a tam, kde se žádá úspora paliva; patří mezi oleje typu „Fuel 
Economy“, představuje špičku v kategorii plně syntetických 
motorových olejů.
Specifikace: API SL/CF, ACEA A1/B1, A5/B5 , Ford WSS-M2C-
-913-C, Renault RN 0700
Balení: 1, 4, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE SPRINT SYNTEC 5W-40

Plně syntetický celoroční motorový olej nejvyšší kvality urče-
ný pro mazání moderních benzínových a naftových motorů 
osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel s mimo-
řádnými požadavky na kvalitu oleje. Olej je mísitelný s ostat-
ními oleji stejné klasifikace. 
Specifikace: API SM/CF, ACEA A3/B4, MB 229.3, BMW long- 
life-01, VW 502.00/505.00, Renault RN 0700/RN 0710, 
Porsche A40, GM-LLB- 025, PSA B71 2296
Balení: 1, 4, 4+1, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE SPRINT SYNTEC PD 5W-40

Je celoroční plně syntetický motorový olej nejvyšší výkonnosti:  
k mazání moderních benzínových a naftových (i přeplňo-
vaných) motorů osobních automobilů a lehkých užitkových 
vozidel s mimořádnými požadavky na výkonnost oleje.  
Je určen pro nejnovější „Pumpe Düse“ VW Audi motory bez 
prodloužené výměny.
Specifikace: API SM/CF , ACEA A3/B3, B3/B4, VW 505 01, 
502 00, 505 00, Ford WSS-M2C917-A
Balení: 1, 4, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE SUPER SX SEMISYN 10W-40

Vysoce výkonný celoroční částečně syntetický motorový olej  
vhodný pro všechny čtyřtaktní motory.  Je určen pro benzí-
nové a dieselové motory osobních vozů a lehkých užitkových 
vozidel. Díky vysoké výkonnosti může být použit i tam, kde 
výrobce vozidla povoluje v závislosti na kvalitě oleje prodlou-
žené intervaly výměny.  Olej je mísitelný s ostatními oleji stej-
né klasifikace.
Specifikace: API SL/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1, VW 505.00
Balení: 1, 4, 4+1, 10, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE SUPER SX DIESEL 10W-40

Je celoroční, palivo šetřící, částečně syntetický motorový olej 
do moderních naftových nepřeplňovaných i přeplňovaných 
čtyřtaktních motorů. Díky vysoké výkonnosti může být použit 
i tam, kde výrobce vozidla povoluje v závislosti na kvalitě ole-
je prodloužené intervaly výměny.
Specifikace: API CI-4/SL, ACEA E7, E5, E3, A3/B4, Global 
DHD-1, MB 228.3, 229.1, 235.28, MAN M 3275, Volvo VDS-
3, Deutz DQC III-05, Renault VI RLD/RLD-2, MTU Typ 2
Balení: 1, 4, 10, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE SUPER GX MINERAL 15W-40

Velmi výkonný minerální motorový olej určený pro nejmoderněj-
ší motory osobních i nákladních automobilů. Olej je mísitelný  
s ostatními oleji stejné klasifikace.
Specifikace: API SJ/CF-4/CF, ACEA E2-96, MB 228.1, MTU Type 
1, Volvo VDS, MAN 271, TEDOM 258-2, Avia, ZETOR
Balení: 1, 4, 10, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE SUPER GX DIESEL 15W-40

Je celoroční motorový olej určený především pro nafto-
vé motory s vysokým tepelným zatížením. Je rovněž vhod-
ný pro zvlášť náročné podmínky provozu běžných osob-
ních automobilů vybavených čtyřdobými benzínovými  
a naftovými motory. Tento olej zajišťuje velmi nízké opotřebe-
ní motoru a v zimě dobré startovací podmínky.
Specifikace: API SG/CF-4, MB 227.1
Balení: 1, 4, 30 L, 180, 880 Kg

OLEJE A MAZIVA



CARLINE SUPER GX BENZIN 15W-40

Je celoroční motorový olej určený především pro benzínové mo-
tory s vysokým tepelným zatížením. Je rovněž vhodný pro zvlášť 
náročné podmínky provozu běžných osobních automobilů vyba-
vených čtyřdobými benzínovými a naftovými motory; tento olej 
zajišťuje velmi nízké opotřebení motoru a v zimě dobré startovací 
podmínky.
Specifikace: API SG/CF-4, MB 227.1
Balení: 1, 4, 4+1, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE M7ADS III 15W-40

Vícestupňový minerální olej pro dieselové i benzínové motory 
určený pro smíšený vozový park starších vozidel s turbod-
mýchadlem nebo bez něj. Olej je mísitelný  s ostatními oleji 
stejné klasifikace.
Specifikace: API SG/CF-4, MB 227.1, TEDOM 258-1, ZETOR
Balení: 1, 4, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE M7ADX 15W-40

Vícestupňový minerální olej pro benzínové a atmosférické die-
selové motory. Olej je mísitelný s ostatními oleji stejné klasifikace.
Specifikace API SF/CC
Balení: 1, 4, 30 L, 180, 880 Kg

MOTOROVÉ OLEJE PRO STARŠÍ VOZIDLA

CARLINE M8AD 15W-50

Vícestupňový minerální olej pro benzínové a atmosférické die-
selové motory, zejména pro tepelně namáhané motory starších 
vozidel. Olej je mísitelný s ostatními oleji stejné klasifikace.
Specifikace: API SE/CC
Balení: 1, 4, 10, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE M6AD

Jednosezónní jednostupňový letní motorový olej určený pro ma-
zání starších typů benzínových a nepřeplňovaných naftových 
motorů. Olej je mísitelný s ostatními oleji stejné klasifikace.
Specifikace:API SC/CB, SAE 40
Balení: 1, 4, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE M6A

Jednostupňový motorový olej určený pro mazání benzínových 
motorů. Olej je mísitelný s oleji stejné klasifikace.
Specifikace: API CB, SAE 30
Balení: 1, 4, 30 L, 180, 880 Kg

OLEJE A MAZIVA



OLEJE A MAZIVA

MOTOROVÉ OLEJE PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

CARLINE LOW TRUCK 5W-30

Je vysoce výkonný syntetický olej typu Low SAPS určený pro 
mazání moderních nízkoemisních vznětových motorů: pou-
žívaných u vozidel pro náročný silniční provoz, které jsou vy-
baveny částicovými filtry DPF (Diesel Particulate Filter). Tento 
motorový olej je vyroben ze základových olejů s nejvyšší vý-
konností, které zaručují vynikající tekutost za nízkých teplot 
a viskozitní stabilitu při vysokých teplotách, mají omezenou 
odparnost a poskytují větší úspory paliv. Nový vyspělý systém 
aditiv tohoto oleje byl speciálně vyvinut tak, aby napomáhal 
prodloužit životnost a udržovat účinnost systémů omezujících 
emise dle norem Euro IV a Euro V.
Specifikace: API CI-4, ACEA E6/E7, MB 228.51, 
MAN M 3477/3271-1, MTU Type 3.1, Volvo VDS-3/CNG
Balení: 10, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE LOW TRUCK 10W-40

Je vysoce výkonný syntetický olej typu Low SAPS určený pro mazá-
ní moderních nízkoemisních vznětových motorů: používaných  
u vozidel pro náročný silniční provoz, které jsou vybaveny čás-
ticovými filtry DPF (Diesel Particulate Filter). Tento motorový 
olej je vyroben ze základových olejů s nejvyšší výkonností, 
které zaručují vynikající tekutost za nízkých teplot a viskozit-
ní stabilitu při vysokých teplotách, mají omezenou odparnost 
a poskytují větší úspory paliv. Nový vyspělý systém aditiv to-
hoto oleje byl speciálně vyvinut tak, aby napomáhal prodlou-
žit životnost a udržovat účinnost systémů omezujících emise 
dle norem Euro IV a Euro V.
Specifikace: API CI-4, ACEA E6 / E7 / E9, MB 228.51, 
MAN M 3477/3271-1, MTU Typ 3.1, Scania Low Ash.
Balení: 10, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE SX TRUCK PLUS 10W-40

Je vysoce výkonný polosyntetický olej pro vznětové mo-
tory, který je určen k poskytnutí vynikající ochrany mo-
derním, vysoce výkonným motorům pro náročné provoz-
ní a terénní aplikace: olej zaručuje mimořádně dobrou 
tekutost za nízkých teplot a dostatečnou viskozitu za vy-
sokých teplot, omezení těkavosti a větší úspory paliva  
a je navržen tak, aby umožňoval co nejdelší intervaly výmě-
ny oleje u moderních motorů. Splňuje požadavky kladené na 
SHPD motory a na motory EURO 1, EURO 2 a EURO 3.
Specifikace: API CI-4, ACEA E4, E7, MB 228.5, MAN M 3277, 
Volvo VDS-3, Scania LDF- 2, Deutz DQC III-05,Renault VI 
RLD-2/RXD, DAF (prodloužený interval výměny oleje), Mack
Balení: 10, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE SX TRUCK 10W-40

Je výkonný polosyntetický olej pro vznětové motory, který je 
určen k poskytnutí výborné ochrany moderním, výkonným 
motorům pro náročné provozní a terénní aplikace: olej za-
ručuje mimořádně dobrou tekutost za nízkých teplot a do-
statečnou viskozitu za vysokých teplot, omezení těkavosti  
a větší úspory paliva. Olej je navržen tak, aby umožňoval 
delší intervaly výměny oleje u moderních vznětových motorů  
a splňuje požadavky kladené na SHPD motory dle EURO 1, 
EURO 2 a EURO 3.
Specifikace: API CI-4/SL, ACEA E7, E5, E3, A3/B4, Global 
DHD-1, MB 228.3, 229.1, 235.28, MAN M 3275, Volvo VDS-
3, Deutz DQC III-05, Renault VI RLD/RLD-2, MTU Typ 2.
Balení: 10, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE GX TRUCK PLUS 15W-40

Je celoroční SHPD motorový olej nejvyšší kvality: je určen 
zejména k celoročnímu mazání vysoce přeplňovaných naf-
tových motorů nákladních automobilů, autobusů, lokomotiv, 
lodí, mobilních těžkých strojů ve stavebnictví, lesnictví, ze-
mědělství apod. provozovaných v mimořádně těžkých pro-
vozních podmínkách. Je zárukou dosažení velmi dlouhých 
výměnných lhůt (dálková kamionová přeprava aj.).
Specifikace: API CI-4/CH-4/SL, ACEA E7, E5, E3, A3/B4, Glo-
bal DHD-1, MB 228.3, 229.1., MAN M 3275, Volvo VDS-3.
Balení: 10, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE GX TRUCK 15W-40

Je celoroční SHPD motorový olej nejvyšší kvality určen zejmé-
na k celoročnímu mazání vysoce přeplňovaných naftových 
motorů nákladních automobilů, autobusů, lokomotiv, lodí, 
mobilních těžkých strojů ve stavebnictví, lesnictví, zeměděl-
ství apod. provozovaných v mimořádně těžkých provozních 
podmínkách. Je zárukou dosažení delších výměnných lhůt 
(dálková kamionová přeprava aj.).
Specifikace: API CG-4/SL, ACEA E2, A3/B4, MB 228.1, 229.1, 
MAN 271, MTU Typ 1, Volvo VDS
Balení: 10, 30 L, 180, 880 Kg

OLEJE A MAZIVA



OLEJE PRO ZAHRADNÍ TECHNIKU

CARLINE M2T SUPER

Je motorový olej, určený k mazání moderních vysokootáčkových
dvoudobých benzínových motorů včetně sportovních verzí, 
např. motocyklů, sněžných skůtrů, travních sekaček apod.
Specifikace: SAE 40, API TC, JASO FC
Balení: 500 ml, 1, 10, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE M2T

Olej pro mazání dvoutaktních benzínových motorů mazaných 
směsí oleje s benzínem.Doporučený mísící poměr je 1:40 nebo 
dle doporučení výrobce.
Specifikace: SAE 40, API TB
Balení: 100 ml, 250 ml, 1, 10, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE GARDEN 4T 10W-30

Je výkonný, výcestupňový olej pro mazání 4-taktních moto-
rů veškeré malé zahradní a zemědělské techniky: sekačky, 
traktory, golfové vozíky, frézy, manipulační technika, centrá-
ly, sněžné frézy apod.
Specifikace: API CF-4/SF, ACEA E2, Caterpillar TO-2, MB 227.1, 
228.1 John Deere JDM J27, J20C/D
Balení: 500 ml, 1, 10, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE GARDEN 4T

Je určený k mazání čtyřdobých benzínových vysokootáčkových 
motorů malé zahradní a zemědělské techniky, vyžadujících pou-
žití výkonného jednostupňového oleje.
Specifikace: SAE 30, API SJ/CF, ACEA A3/B3
Balení: 500 ml, 1, 10, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE GARDEN 2T LS

Je polosyntetický vysoce výkonný motorový olej, určený k mazání 
všech dvoudobých vysokootáčkových benzínových motorů v za-
hradní technice: travní sekačky, motorové pily, křovinořezy, vyží-
nače, zemědělská mechanizace ale i sněžné skůtry aj. Snižuje 
kouřivost a opotřebení a má velmi dobré nízkoteplotní vlastnosti.
Specifikace: API TC, ISO EGD, JASTO FC, Rotax 253, HVA 
346/232/372
Balení: 500 ml, 1, 10, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE GARDEN 2T

Je vysoce kvalitní motorový olej, určený k mazání všech dvou-
dobých vysokootáčkových benzínových motorů v zahradní tech-
nice: travní sekačky, motorové pily, křovinořezy, vyžínače, země-
dělská mechanizace aj.
Specifikace: API TC, JASO FD, ISO-L-EGD
Balení: 0,5, 1, 10, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE GARDEN BIO 68

Výkonný biologicky odbouratelný olej pro ztrátové mazání 
vhodný zejména pro řetězy motorových i stacionárních pil  
a lesních strojů. Díky svému složení je také vhodný pro ztrá-
tové mazání řetězových článkových dopravníků a ztrátových 
kluzných vedení v těžebním a dřevozpracujícím průmyslu.
Není určen jako mazací směs v palivu.
Balení: 1, 10, 30 litrů

OLEJE PRO DVOUTAKTNÍ MOTORY

OLEJE A MAZIVA



OLEJE A MAZIVA

OLEJE PRO STAVEBNÍ A ZEMĚDĚLSKOU TECHNIKU

OLEJE PRO AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY

CARLINE AUTOMATIC III G

Je vysoce kvalitní olej určený pro automatické převodovky osob-
ních a nákladních vozidel, autobusů a ostatní mobilní techniky: 
olej je vhodný také jako náplň v měničích krouticího momentu, 
servořízeních, hydraulických spojkách, hydraulických zařízeních 
(detergentní vícerozsahový hydraulický olej ISO VG 32) a jako 
převodový olej pro motorová vozidla odpovídá-li předpisům vý-
robce. Barva červená.
Specifikace: GM Dexron III H, Ford Mercon, Allison C-4, MAN 
339 Z1 a V1, MB 236.1, Voith 55.6335, (dříve G 607)
Balení: 1, 10, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE MULTI 10W-30

Univerzální olej typu STOU pro zemědělské, stavební a ostat-
ní stroje používané celoročně. Olej je možno použít k mazání 
motorů, mechanických převodovek, hydraulických systémů  
i „mokrých“ brzd. Přispívá ke sjednocení druhů olejů a tím  
i k výrazné úspoře nákladů.
Specifikace: API CG- 4/SF, ACEA E3, API GL-4, SAE 80W, HLP-
-D ISO VG 68, Massey-Ferguson M 1139, M 1144, M 1145, 
MB 227.1, 228.1, John Deere JDM J27, J20C/D, Case MS 
1209, Allison C-4, Ford ESN-M2C-41B, -86A, -134D, -159 
B/C, Ford-New Holland 892009201/2/3, Caterpillar TO-2, 
International Harvester B6, MIL-L-2105, MIL-L-2104 D, ZF TE-
-ML 06A/B/C, 087B, Denison HF-2
Balení: 10, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE UTTO 

Univerzální olej typu UTTO pro zemědělské, stavební, lesnické  
a ostatní stroje používané celoročně. Olej je možno použít 
k mazání mechanických převodovek, hydraulických systémů  
i „mokrých“ brzd. Přispívá ke sjednocení druhů olejů a tím  
i k výrazné úspoře nákladů.
Specifikace: API GL-4, API GL-5 (pro zemědělské stroje), SAE 
80W-85, SAE 10W-30, ISO VG 46-100, Case MS 1206, 1027, 
1209, Ford M2C 86-B/C, M2C 134-D, John Deere JDM J20C, 
Massey Ferguson MF CMS 1135, 1141, 1143, 1145
Balení: 10, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE TRANS 10W, 30, 50

Převodové oleje typu HTF pro zemědělské a ostatní stroje 
s kombinovanými převodovými a hydraulickými systémy  
i s „mokrými“ brzdami.
Specifikace: SAE 10W, 30, 50, Caterpillar TO-4, Allison C-4
Balení: 10, 30 L, 180, 880 Kg

OLEJE A MAZIVA

CARLINE AUTOMATIC II D

Je kvalitní olej určený pro moderní automatické převodovky: 
díky svým komplexním vlastnostem je použitelný i v manuálních 
převodovkách osobních vozů a lehkých nákladních automobilů 
a taktéž v posilovačích řízení těchto vozidel; rovněž je vhodný do 
hydraulických soustav zemědělských strojů, terénních vozidel a 
dalších strojů. Barva červená.
Specifikace: GM Dexron II D, MAN 339 Z1 a V1, MB 236.1, ZF 
TE-ML 02F/03D/04D/09/11/14A/17C, Allison C-4, Caterpillar 
TO-2, Voith 55.6335.32 (dříve G 607), Renk Doromat
Balení: 1, 10, 30 L, 180, 880 Kg



CARLINE GEAR 75W-90 SYNT

Je syntetický vícerozsahový univerzální převodový olej nej-
vyšší kvality určený k mazání extrémně zatížených převodo-
vek a rozvodovek. Je vhodný pro mnoho synchronizovaných  
a nesynchronizovaných mechanických převodovek, hypoidní a plane-
tové převody zadních náprav atd. za všech provozních podmínek. Na 
základě excelentních vlastností za nízkých teplot a nepatrné závis-
losti viskozity na teplotě snižuje odpory při řazení a spotřebu paliva.
Specifikace: API GL-4, API GL-5
Balení: 1, 10, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE GEAR 80W

Olej je určen pro mechanické převodovky a rozvodovky moder-
ních automobilů. Dobrá tekutost při nízkých teplotách. Výborné 
antikorozní vlastnosti. Velmi dobrá ochrana proti opotřebení, 
odolnost proti pěnění a snášenlivost s těsnícími materiály. Olej 
je mísitelný s ostatními oleji stejné klasifikace.
Specifikace: API GL-4, ZETOR
Balení: 1, 4, 10, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE GEAR 80W-90 UNI

Univerzální výkonný převodový olej pro mazání širokého spektra na-
máhaných převodových ústrojí zejména převodovek a rozvodovek 
s ručním i jiným řazením, kde je předepsána API GL-4 i API GL-5. Je 
vhodný pro moderní osobní, dodávkové a nákladní automobily, sta-
vební stroje, zemědělskou a jinou techniku pro celoroční používání,  
i v průmyslových aplikacích
Specifikace: API GL-4, GL-5, MT-1, SAE J 2360 (MIL PRF 2105 
D/E), MAN 341 E2 , MAN 3343 M (delší intervaly výměn dle 
manuálu!), MB 235.0, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 02B/05A
/08/12E/16B/17B/19B/21A, Mack GO-J, Arvin Meritor Transmi-
ssion 076-D, DAF, Iveco, Renault,
Balení: 1, 10, 30 L, 180, 880 Kg

PŘEVODOVÉ OLEJE

CARLINE GEAR 80W-90

Je převodový olej určený k mazání širokého spektra mecha-
nických převodů (rozvodovek a převodovek s ručním či jiným 
řazením) moderních osobních, dodávkových a nákladních 
automobilů, stavebních strojů, zemědělské a jiné techniky. Je 
vhodný pro celoroční používání, výhodná je jeho aplikace za 
nízkých teplot, kdy je zárukou spolehlivé funkce převodovek  
i v průmyslových aplikacích (např. namáhané průmyslové 
převodovky pracující za nízkých teplot); olej lze užívat alter-
nativně tam, kde je doporučován olej SAE 80W nebo SAE 90.
Specifikace :API GL-4, MIL-L 2105C
Balení: 1, 10, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE GEAR 80W-90H

Je převodový olej určený k mazání extrémně zatížených 
převodových ústrojí moderních automobilů a ostatní mobil-
ní techniky. Je vhodný pro vybrané typy převodů (zejména 
hypoidní, šnekové apod.) a pro mimořádně těžké provozní 
podmínky použitelný celoročně. Výhodná je jeho aplikace za 
zvýšených teplot, kdy je zárukou spolehlivé funkce převodo-
vek; používá se i v průmyslových aplikacích (např. extrémně 
namáhané průmyslové převodovky pracující za normálních, 
event. zvýšených teplot). Olej lze užívat alternativně tam, kde 
je doporučován olej SAE 80W nebo SAE 90.
Specifikace: API GL-5, MIL-L-2105 C/D, MB 235.0, MAN 342 M1
Balení: 1, 10, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE GEAR 90

Olej je určen pro mechanické převodovky a rozvodovky moder-
ních automobilů při požadavcích na vyšší viskozitu oleje. Dobrá 
tekutost při nízkých teplotách. Výborné antikorozní vlastnosti. 
Velmi dobrá ochrana proti opotřebení, odolnost proti pěnění  
a snášenlivost s těsnícími materiály. Olej je mísitelný s ostat-
ními oleji stejné klasifikace.
Specifikace: API GL-4
Balení: 1, 4,10, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE GEAR 90H

Olej je určen pro převodová ústrojí a rozvodovky moderních au-
tomobilů. Dobrá tekutost při nízkých teplotách. Výborné antiko-
rozní vlastnosti. Velmi dobrá ochrana proti opotřebení, odolnost 
proti pěnění a snášenlivost s těsnícími materiály. Olej je mísitel-
ný s ostatními oleji stejné klasifikace.
Specifikace: API GL-5
Balení: 1, 4, 10, 30 L, 180, 880 Kg

OLEJE A MAZIVA



OLEJE A MAZIVA OLEJE A MAZIVA

LOŽISKOVÉ OLEJE

LUBLINE OTHP 32

Olej je určen pro hydrodynamické i hydrostatické mechanizmy 
autobusů, stavebních strojů, vysokozdvižných vozíků. Vysoce 
rafinovaný ropný olej, obsahující přísady zlepšující antioxidační 
a protioděrové vlastnosti, obsahuje přísady proti korozi a pěně-
ní. Olej je mísitelný s ostatními oleji stejné klasifikace.
Specifikace: ISO VG 32, Allison C3
Balení: 1, 10, 30 L, 180, 880 Kg

LUBLINE HLP 22, 32, 46, 68

Hydraulické oleje určené pro hydrostatické mechanismy s vyso-
kým stupněm namáhání.
Specifikace: ISO 6743/IV-HM, DIN 51 524 / II-HLP, AFNOR NF E 
48-603 HM, CINCINNATI MACHINE P68, P70 a P69
Balení: 10, 30 L, 180, 880 Kg

 LUBLINE HVLP 32, 46, 68

Hydraulické oleje určené pro vysokotlaké hydrostatické me-
chanismy s vysokým mechanickým a tepelným namáháním 
pracující celoročně v nechráněném prostředí se širokým roz-
sahem teplot. Olej má vysoký viskozitní index, který zlepšuje 
vlastnosti oleje při nízkých i vysokých teplotách a snižuje zá-
vislost oleje na teplotě.
Specifikace: ISO 6743/IV-HV, DIN 51 524 / III-HVLP, AFNOR NF 
E 48- 603 HV, CINCINNATI MACHINE P68, P70 a P6
Balení: 10, 30 L, 180, 880 Kg

LUBLINE HEES 46

Lubline HEES 46 je plně syntetický biologicky odbouratelný 
hydraulický olej na esterové  bázi s přísadami pro zvýšení 
výkonu. Je mísitelný s minerálními oleji a  velmi stabilní při 
vysokých i velmi nízkých teplotách ve venkovním prostředí. 
Je určen pro velmi namáhané hydrostatické systémy stro-
jů a zařízení pracující celoročně (teploty od – 20 do 80 °C, 
krátkodobě až do 90 °C), u nichž se předpokládá obdobná 
životnost jako při použití ropných olejů skupiny HV nebo HM.
Lubline HEES 46 převyšuje požadavky hydraulického oleje 
typu HEES podle VDMA 24 568, biologická rozložitelnost dle 
CEC-L-33-A-93 vyšší než 80%. 
Balení: 10, 30 L, 180, 880 Kg

HYDRAULICKÉ OLEJE

LUBLINE OL 22, 32, 46, 68

Ložiskové oleje pro dlouhodobé náplně mazacích a hydrosta-
tických soustav strojů, mazání ložisek a některých převodovek
Specifikace: DIN 51 517-CL; DIN 51 524-HL; ISO 6743: ISO-L-HL
Balení: 10, 30 L, 180, 880 Kg 



OLEJE A MAZIVA

PLASTICKÁ MAZIVA

CARLINE AK2

Je vyrobené z kvalitních ropných olejových základů a zpevňovadla 
ve formě hlinitého mýdla. Řadí se mezi víceúčelové průmyslové 
maziva, zejména je určeno k mazání kluzných a valivých ložisek, 
které nejsou vystavené vysokým tlakům a vysokým otáčkám.  
U lehčí mobilní techniky se může používat do nábojů kol, odolává 
vlivu studené i horké vody.
Specifikace: NLGI 1-2 / -30 °C / +100 °C
Balení: 350 g, 4,5; 8, 18, 52, 180 Kg

CARLINE G3

Je vyrobené z kvalitních ropných olejových základů, zpevně-
ných vápenatým mýdlem; obsahuje vysoce jakostní chemický 
čistý grafit, který významně zlepšuje jeho vlastnosti. Je určeno 
zejména k mazání kluzných ložisek, pracujících za zvýšených  
a vysokých tlaků, používá se i k mazání pomaloběžných, 
zatížených valivých ložisek a ozubených převodů. Je zvláště 
vhodné k mazání všech pohyblivých uložení, která pracu-
jí ve vlhkém prostředí nebo v přímém kontaktu s vodou.  
Mazivo má tzv. nouzové vlastnosti, které umožňují jeho  
použití všude tam, kde je nebezpečí běhu bez dostatečné-
ho přísunu maziva.
Specifikace: NLGI 3 -30 °C / +70 °C
Balení: 350 g, 4,5; 8, 18, 52, 180 Kg

CARLINE K3

Je vyrobené z kvalitních ropných olejových základů, zpevně-
ných vápenatým mýdlem určeno zejména k mazání kluzných, 
ale i valivých ložisek, malých ozubených převodů event. dal-
ších mazaných kontaktů, pracujících za normálních tlaků. Je 
zvláště vhodné k mazání všech pohyblivých uložení, která 
pracují ve vlhkém prostředí nebo v přímém kontaktu s vodou, 
časté je jeho využití i při mazání kluzných uložení mobilních 
strojů či jeho aplikace v domácnosti .
Specifikace: NLGI 2-3 -30 °C / +70 °C
Balení: 350 g, 4,5; 8, 18, 52, 180 Kg

CARLINE LV 2-3

Je vyrobené z kvalitních ropných olejových základů, zpevněných 
lithným mýdlem určeno zejména k mazání valivých ložisek pracu-
jících v běžných provozních podmínkách i k mazání kluzných ulo-
žení, případně malých ozubených převodů s malým nebo střed-
ním zatížením a jiných mazaných míst. Dobrá odolnost proti vodě 
předurčuje tento výrobek i k mazání uložení, pracujících v mož-
ném kontaktu s vodou (ložiska praček, vodních čerpadel apod.).
Specifikace: NLGI 2-3, -30 °C / +120 °C
Balení: 350 g, 4,5; 8, 18, 52, 180 Kg

CARLINE LV 2EP

Je vyrobené z kvalitních ropných olejových základů, zpevněných 
lithným mýdlem zušlechtěno vysokotlakou přísadou (EP). Je ur-
čeno zejména k mazání valivých ložisek pracujících při zvýšených 
tlacích a vysokém dynamickém namáhání, kluzných uložení, 
případně malých ozubených převodů s malým nebo středním 
zatížením a jiných mazaných míst. Používá se jako univerzální 
mazivo pro strojírenské či jiné provozy. Dobrá odolnost proti vodě 
předurčuje tento výrobek i k mazání uložení, pracujících v mož-
ném kontaktu s vodou (ložiska praček, vodních čerpadel apod.).
Specifikace: NLGI 2, -30 °C / +130 °C
Balení: 350 g, 4,5; 8, 18, 52, 180 Kg



OLEJE A MAZIVA

ZIMNÍ KAPALINY DO OSTŘIKOVAČŮ

 
 ZIMNÍ OSTŘIKOVAČ -20 °C

Zimní ostřikovač -20 °C je nemrznoucí kapalina do ostřiko-
vačů, zabraňující zamrzání skel. Má výborné čistící účinky 
a příjemnou vůni. Nenarušuje lak automobilů, plasty, pryže 
a polykarbonáty. Je kompatibilní a plně mísitelná se všemi 
ostatními zimními kapalinami do ostřikovačů, vyrobených 
na lihové bázi.
Balení: 1, 3, 5, 10, 25, 60, 200, 1000 litrů

 ZIMNÍ OSTŘIKOVAČ -30 °C

Zimní ostřikovač -30 °C je nemrznoucí kapalina do ostřikova-
čů, zabraňující zamrzání skel. Má výborné čistící účinky a pří-
jemnou vůni. Nenarušuje lak automobilů, plasty, pryže a poly-
karbonáty. Je kompatibilní a plně mísitelná se všemi ostatními 
zimními kapalinami do ostřikovačů, vyrobených na lihové bázi.
Balení: 1, 3, 5, 10, 25, 60, 200, 1000 litrů

AUTOCHEMIE A AUTOKOSMETIKA

  LETNÍ KAPALINY DO OSTŘIKOVAČŮ

 ZIMNÍ OSTŘIKOVAČ -40 °C

Zimní ostřikovač -40 °C je nemrznoucí kapalina do ostřikova-
čů, zabraňující zamrzání skel. Má výborné čistící účinky a pří-
jemnou vůni. Nenarušuje lak automobilů, plasty, pryže a poly-
karbonáty. Je kompatibilní a plně mísitelná se všemi ostatními 
zimními kapalinami do ostřikovačů, vyrobených na lihové bázi.
Balení: 1, 3, 5, 10, 25, 60, 200, 1000 litrů

 ZIMNÍ OSTŘIKOVAČ -80 °C

Zimní ostřikovač -80 °C je nemrznoucí kapalina do ostřikova-
čů, zabraňující zamrzání skel. Má výborné čistící účinky a pří-
jemnou vůni. Nenarušuje lak automobilů, plasty, pryže a poly-
karbonáty. Je kompatibilní a plně mísitelná se všemi ostatními 
zimními kapalinami do ostřikovačů, vyrobených na lihové bázi.
Balení: 1, 3, 10, 25, 60, 200, 1000 litrů

LETNÍ OSTŘIKOVAČ 3 SUNS

Letní kapalina do ostřikovačů s aktivním účinkem proti hmy-
zu. Odstraňuje zbytky hmyzu ze skel a zanechává je kříš-
ťálově čistá. Letní kapalina je vyráběna i pro studené jarní  
a podzimní počasí, bod tuhnutí je -5 °C.
Balení: 1, 3, 5, 25, 60, 200, 1000 litrů 

3 SUNS KONCENTRÁT

Letní koncetrát do ostřikovačů s vůní. Kapalina obsahuje 
povrchově aktivní látky, které zaručují snadné odstranění 
zbytků hmyzu a ostatních nečistot; ředění 1:100; vůně ci-
tron a fresh.
Balení: 250 ml s dávkovačem, 5 litrů

DEMINERALIZOVANÁ VODA

Demineralizovaná voda pro technické účely: do akumulátorů, 
chladičů, ostřikovačů, žehliček, ...
Balení: 1, 3, 5, 25, 60, 200, 1000 litrů



KAPALINY DO TOPNÝCH SYSTÉMŮ

 
 DECOTHERM E

Decotherm E je zelenomodrá, nemrznoucí kapalina do uza-
vřených topných systémů na bázi mEG. Chrání topné systé-
my před poškozením mrazem a před korozními účinky vody 
při ředění do 1:2, tj. cca na -15 °C. Obsahuje ethylenglykol, 
inhibitory koroze, stabilizátory a odpěňovač. Neobsahuje 
dusitany, fosfáty a aminy. Doba výměny kapaliny je 2–3 
roky nebo dle doporučení výrobce topného systému.
Balení: 5, 10, 25, 60, 200, 1000 litrů
 

 

 
 DECOTHERM P

Decotherm P je nažloutlá, ekologická nemrznoucí kapalina 
do uzavřených topných systémů na bázi mPG. Chrání topné 
systémy před poškozením mrazem a před korozními účinky 
vody při ředění do 1:2, tj. cca na -15 °C. Obsahuje inhibito-
ry koroze, stabilizátory a odpěňovač. Neobsahuje dusitany, 
fosfáty a aminy. Doba výměny kapaliny je 5 let nebo dle do-
poručení výrobce topného systému.
Balení: 5, 10, 25, 60, 200, 1000 litrů

AUTOCHEMIE A AUTOKOSMETIKA

KAPALINY DO CHLADIČŮ

ANTIFREEZE G48

Chladící kapalina Antifreeze G48 je zelenomodrá, celoroční, 
vysoce kvalitní kapalina určena pro chladící okruhy automo-
bilů všech druhů a jako teplonosné médium pro topné systé-
my dle normy VW TL 774/C. Obsahuje speciálně vyváženou 
směs inhibitorů koroze na ochranu hliníkových částí motoru  
i částí z barevných kovů a železa. Doba výměny kapaliny jsou  
3 roky nebo dle doporučení výrobce automobilu. Je vhodná 
pro všechny osobní, užitková a nákladní auta a je mísitelná 
s ostatními chladícími kapalinami na bázi glykolu vyhovující 
normě VW TL 774/C. 
Balení: 1, 3, 5, 10, 25, 60, 200, 1000 litrů

ANTIFREEZE G12+

Chladící kapalina Antifreeze G12+ je růžová, celoroční, vysoce kva-
litní kapalina určena pro chladící okruhy automobilů všech druhů 
a jako teplonosné médium pro topné systémy dle normy VW TL 
774/D. Obsahuje speciálně vyváženou směs inhibitorů koroze na 
organické bázi zaměřenou na ochranu hliníkových částí motoru  
i částí z barevných kovu a železa. Doba výměny kapaliny je 5 let 
nebo dle doporučení výrobce automobilu. Je vhodná pro všechny 
osobní, užitková a nákladní auta a je mísitelná s ostatními chla-
dícími kapalinami na bázi glykolu vyhovující normě VW TL 774/D. 
Balení: 1, 3, 5, 10, 25, 60, 200, 1000 litrů

ANTIFREEZE EKO

Chladící kapalina Antifreeze EKO je nažloutlá, EKOLOGICKÁ 
celoroční, vysoce kvalitní kapalina určená pro chladící okruhy 
automobilů všech druhů a jako teplonosné médium pro topné 
systémy. Antifreeze EKO obsahuje speciálně vyváženou směs 
inhibitorů koroze zaměřenou na ochranu hliníkových čás-
tí motoru i částí z barevných kovů a železa. Zabraňuje také 
tvorbě vodního kamene, zanášení chladících a teplonosných 
systému. Doba výměny kapaliny je 5 let nebo dle doporučení 
výrobce automobilu. Je vhodná pro všechny osobní, užitková 
a nákladní auta a je mísitelná s chladícími kapalinami na bázi 
monopropylenglykolu. 
Balení: 1, 3, 5, 10, 25, 60, 200, 1000 litrů

ANTIFREEZE MAXI D

Chladící kapalina Antifreeze Maxi D je žlutá fluorescenční, 
vysoce kvalitní kapalina typu Maxigel, určená pro chladící 
okruhy nákladních automobilů a autobusů, zejména s motory 
Reanult a Iveco. Doba výměny kapaliny je 5 let nebo dle dopo-
ručení výrobce automobilu. Je mísitelná s ostatními chladící-
mi kapalinami na bázi ethylenglykolu. Odpovídá požadavkům 
Renault VI 4101001, a AFNOR NFR 15601
Balení: 25, 60, 200, 1000 litrů



KAPALINY DO SOLÁRNÍCH SYSTÉMŮ

DECOSOLAR E

Decosolar E je zelenomodrá, nemrznoucí kapalina do uzavře-
ných solárních systémů na bázi mEG. Chrání solární systémy 
před poškozením mrazem a před korozními účinky vody při 
ředění do 1:2, tj. cca na -15 °C. Obsahuje ethylenglykol, inhi-
bitory koroze, stabilizátory a odpěňovač. Neobsahuje dusita-
ny, fosfáty a aminy. Doba výměny kapaliny je 3 roky nebo dle 
doporučení výrobce solárního systému.
Balení: 5, 10, 25, 60, 200, 1000 litrů

DECOSOLAR P

Decosolar P je nažloutlá, ekologická nemrznoucí kapalina do 
uzavřených solárních systémů na bázi mPG. Chrání solární sys-
témy před poškozením mrazem a před korozními účinky vody 
při ředění do 1:2, tj. cca na -15 °C. Obsahuje inhibitory koroze, 
stabilizátory a odpěňovač. Neobsahuje dusitany, fosfáty a ami-
ny. Doba výměny kapaliny je 7 let nebo dle doporučení výrobce 
solárního systému.
Balení: 5, 10, 25, 60, 200, 1000 litrů 

AUTOCHEMIE A AUTOKOSMETIKA

BRZDOVÉ KAPALINY

BRZDOVÁ KAPALINA DOT 3

Certifikovaná brzdová kapalina DOT 3 je určená pro brzdové  
a spojkové kapalinové systémy automobilů. Bod varu min. 230 °C. 
Odpovídá normám SAE J 1703; F.M.V.S.S.č116-DOT3 ISO 4925.
Balení: 500 ml, 4, 25, 60, 200, 1000 litrů

BRZDOVÁ KAPALINA DOT 4

Certifikovaná brzdová kapalina DOT 4 je určená pro moderní a 
zatěžované brzdové a spojkové kapalinové systémy automobi-
lů. Bod varu min. 260 °C. Odpovídá normám ISO 4925, SAE 
J1703f, FM V.S.S. 577.116 DOT4.
Balení: 500 ml, 4, 25, 60, 200, 1000 litrů

BRZDOVÁ KAPALINA DOT 5.1

Certifikovaná brzdová kapalina DOT 5.1 je určená pro moderní 
a velmi zatěžované brzdové a spojkové kapalinové systémy 
automobilů. Bod varu min. 270 °C.
Balení: 500 ml, 4, 25, 60, 200, 1000 litrů



AUTOKOSMETIKA

ČISTIČ SKEL

Důkladně čistí všechna skla a smaltované části. Lze použít na 
vnitřní i venkovní stranu skel. Nezanechává stopy. Bez námahy 
odstraňuje zbytky výfukových plynů, nikotinu, hmyzu, silikonu, 
vosku a mastnoty. Universální použití: skla, zrcátka, televizní ob-
razovky, brýle, motoristické přilby, apod.
Balení: 500 ml, 5 litrů

ODSTRAŇOVAČ HMYZU

Vysoce účinný přípravek k odstraňování hmyzu z čelních skel, ná-
razníků, reflektorů a ostatních částí karoserie automobilů a mo-
tocyklů. Není agresivní vůči laku a příslušenství, vhodný také pro 
použití před vjezdem do mycí linky.
Balení: 500 ml, 5 litrů

OŽIVOVAČ PLASTŮ A PNEU

Je určen k čištění plastových a gumových součástí karoserií: oži-
vuje, chrání a konzervuje plastové a gumové vnější části auto-
mobilů; ochraňuje ošetřované části před atmosférickými a che-
mickými vlivy; zanechává přirozený lesk nárazníkům, spoilerům, 
plastovým a gumovým lištám a pneumatikám.
Balení: 500 ml, 5 litrů

ČISTIČ DISKŮ 

Je určen k čištění hliníkových i plechových disků kol a plastových 
poklic: výborně odstraňuje špínu a usazeniny prachu z brzdových 
destiček; vynikající na kola z lehkých slitin.
Balení: 500 ml, 5 litrů

ČISTIČ MOTORŮ

Vysoce účinný přípravek určený pro studené odmašťování a 
čištění všech omyvatelných materiálů. Čistí plastové, kovové, 
gumové a lakované plochy jako jsou např. motory, strojní zaříze-
ní, kovové díly, plastové díly, gumové hadice, dílenské podlahy, 
apod. Odstraňuje bezezbytku všechny druhy nečistot. Není ag-
resivní k ošetřovaným plochám.
Balení: 500 ml, 5 litrů

AUTOLEŠTĚNKA TRIWAX

Autoleštěnka vhodná pro všechny druhy autolaků, včetně metalí-
zy. Snadná a rychlá aplikace pomocí rozprašovače. Během chvil-
ky dosáhne váš automobil, či motocykl vysokého lesku a ochrany. 
Obsahuje přírodní vosk Carnauba. Neobsahuje abraziva.
Balení: 500 ml, 5 litrů

AUTOLEŠTĚNKA RENOVAČNÍ

Je přípravek určený pro ošetření, oživení a ochranu laku va-
šeho automobilu: ideální prostředek pro nové laky a metalízy; 
ošetřeným plochám dodává vysoký lesk a dlouhodobou ochra-
nu. obsahuje vosky a abraziva, které lehce odstraní nečistoty, 
rez a probarvení lakované karoserie; navrací původní barvu.
Balení: 250 ml

AUTOLEŠTĚNKA NA NOVÉ LAKY

Je ideální k čištění, leštění a dlouhodobé konzervaci nových 
a lehce zvětralých laků. Speciálně u černých a tmavých laků 
vynikají její mimořádné vlastnosti větší lesk bez šmouh, dlou-
hodobá ochrana, snadná aplikace, po vyleštění bez tzv. ho-
logramů. Je vhodná pro všechny typy laků, vč. metalických. 
Obsahuje přírodní vosk Carnauba. Neobsahuje abraziva.
Balení: 250 ml 

AUTOŠAMPON S VOSKEM

Vysoce účinný mycí přípravek odstraňující houževnaté nečis-
toty ze všech vnějších částí osobních a nákladních automobi-
lů. Obsahuje přírodní vosk CARNAUBA, který zajistí ošetřeným 
plochám vysoký lesk, ochranu a navrací původní barvy. Ideální 
přípravek po celý rok.
Balení: 1, 5, 25 litrů

AUTOŠAMPON MAX

Vysoce účinný mycí přípravek odstraňující houževnaté nečistoty ze 
všech vnějších částí osobních a nákladních automobilů. Vysoká od-
mašťovací schopnost a aktivní pěna zajistí dokonalé a šetrné mytí.
Balení: 1, 5, 25 litrů

AUTOCHEMIE A AUTOKOSMETIKA



TĚSNĚNÍ CHLADIČŮ

Utěsňuje drobné netěsnosti chladiče, chladícího a topného 
systému, zabraňuje úbytkům chladící kapaliny, neucpává 
průchodky a ventily v chladícím systému, nepoškozuje ter-
mostat, je vhodný pro všechny typy chladících systémů.
Balení: 250 ml

ČISTIČ POTAHŮ

Je určen k čištění čalouněných částí interiéru, koberců a 
sedadel. Obsahuje aktivní látky pro dokonalé vyčištění ne-
čistot. Přípravek má příjemnou vůni a obsahuje čisticí látky. 
Působí samočinně, oživí barvy a nezanechává stopy. Vhodný 
také pro domácí použití.
Balení: 500 ml, 5 litrů

ČISTIČ KŮŽE

Je čistící prostředek na kožená nebo koženková sedadla, po-
vrchy z plastu a všechny omyvatelné plochy interiéru: je záru-
kou dokonalého hygienického čištění, dokonale rozpouští ja-
kýkoliv druh nečistoty. Prémiové akční látky a přísady vyživují 
kůži a zanechávají ji příjemnou na pohled i na dotek. Aktivní
látky napomáhají předcházet stárnutí a blednutí kůže.
Balení: 500 ml, 5 litrů

UNIVERZÁLNÍ AUTOČISTIČ

Tento přípravek je zárukou dokonalého hygienického čištění, doko-
nale rozpouští jakýkoli druh nečistoty. Nečistoty se rozpustí a mo-
hou být následně jednoduše setřeny. Takto ošetřený povrch zane-
chá čistý a odmaštěný. Vhodný také pro domácí použití.
Balení: 500 ml, 5 litrů

AUTOCHEMIE A AUTOKOSMETIKA

SPREJE

ČISTIČ SKEL

Vysoce účinný pěnový čistící prostředek pro veškeré skleněné  
a chromové povrchy či zrcadla. Vhodný i na plastové povrchy 
v interiéru i exteriéru, nerez apod. Odstraňuje silná znečiště-
ní, tuk, olej, asfaltové skvrny, hmyz a mastnotu. Vhodný také 
pro domácí použití.
Balení: 400 ml

ČISTIČ INTERIÉRŮ

Vysoce účinný pěnový přípravek, který důkladně vyčistí au-
topotahy, čalounění, koberce, plastové a chromové plochy, 
apod. Čistí do hloubky vláken a navrací původní barvy. Od-
straňuje silná znečištění (tuk, olej, asfaltové skvrny, apod.). 
Oživuje matné a zvětralé plochy. Je vhodný pro interiér  
a exteriér. Ošetřený povrch zanechá čistý a odmaštěný. Vhod-
ný také pro domácí použití.
Balení: 400 ml

COCKPIT SPRAY

Přípravek, který dokonale ošetří a oživí povrchy zašlých 
plastových, dřevěných, kožených, koženkových a vynilových 
ploch, jako jsou např.: palubní desky, ozdobné lišty, sedač-
ky, dřevěný nábytek, apod. Oživuje barvy, dodává svěží vůni  
a vytváří dlouhodobý ochranný film. Má dobré mazací vlast-
nosti a je antistatický. Vůně: Citron, vanilka, jablko, cool fre-
sh a antitabák
Balení: 400 ml

SILIKOL
Vysoce kvalitní silikonový olej určený pro automobily, motocykly, 
bicykly, lodě, strojní průmysl ale i v domácnosti. Ideální pro kluz-
né, valivé a točivé zařízení. Bez obsahu tuků, olejů, ředidel a 
pryskyřic. Vytváří čistý film s vysokou tepelnou odolností. Chrání 
před zamrzáním, odstraňuje hluk, chrání před korozí, oxidací a 
je vodoodpudivý, zvyšuje pružnost, životnost a lesk gumových 
a plastových částí, zamezuje ulpívání předmětů na dopravních 
pásech a kluzných drahách. Vhodný pro celoroční použití.
Balení: 400 ml



AUTOCHEMIE A AUTOKOSMETIKA

KONZERVAČNÍ OLEJ 101
Multifunkční mazací a konzervační olej, který uvolňuje zarezivělé 
a spečené spoje, je vhodný k mazání a konzervaci elektrických 
spojů, kontaktů, zbraní, strojů, přístrojů, motorů, náhradních dílů, 
kontaktů akumulátorů, pantů, závitů apod. Vytváří na konzervo-
vaných předmětech olejový film, který maže a současně dokona-
le chrání železné i neželezné kovy jako ocel, litina, měď, zinek  
a olovo. Je vhodný pro ochranu kovů v průmyslovém ovzduší.
Balení: 400 ml

SERVICE OIL

Univerzální produkt slouží k mazání a čištění všech pohybli-
vých částí strojních mechanismů, automobilů, motocyklů, 
bicyklů, pantů dveří, otočných částí vrtaček, zahradních se-
kaček, kultivátorů, kol, tříkolek, pružin, apod. Proniká rzí 
a uvolňuje šroubové spoje a matice; ulehčuje montáž a de-
montáž, zastavuje vrzání. Rozpouští stará maziva a karbon, 
uvolňuje ztuhlé mechanismy jako zámky, petlice a ruční brzdy. 
Vytváří ochranný antikorozní film. Odvádí vodu z elektrických 
kontaktů a kovových povrchů.
Balení: 400 ml

UVOLŇOVAČ ŠROUBŮ A RZI

Přípravek slouží k uvolňování zarezlých šroubů a matek, k mazání 
všech třecích ploch jako jsou zámky, panty, řetězy, táhla, nářadí 
apod. Dokonale maže a chrání před korozí a proniká do nepří-
stupných míst. Zamezuje vrzání, skřípání a pískání. Vhodný pro 
motoristy, průmysl i pro domácnost.
Balení: 400 ml

RYCHLÝ START

Vysoce kvalitní prostředek určený pro všechny typy benzínových 
a naftových motorů, osobních a nákladních automobilů, v země-
dělství i průmyslu zvláště pro tzv. studený start. Výrazně šetří mo-
tor a baterii. Nepoškozuje katalyzátor. Obsahuje mazné částice. 
Důležitý pro starty málo používaných motorů. 
Balení: 400 ml

ČISTIČ BRZD

Vysoce kvalitní speciální čistič s intenzivním čistícím účinkem 
pro kotoučové brzdy a části brzd ( brzdové obložení, kotouče, 
destičky a obložení spojky ). Ideální čistidlo pro zaolejované 
a mastné části strojů s využitím v celém strojním a automobi-
lovém průmyslu, při montážích a opravách. Odstraňuje beze 
zbytku mastnotu, prach, zbytky olejů, nečistoty a ztvrdlá ma-
zadla ze závěsů a kloubů. Je nekorosivní a nenapadá gumové  
i plastové části vozu a strojů.
Balení: 400 ml

KONTAKTOL

Přípravek dokonale odstraní zoxidované a sulfidové vrstvy 
z elektrických kontaktů. Čistí a chrání kontakty před korozí. 
Odstraňuje také vysoké přechodové odpory. Je vhodný i pro 
stříbrné a postříbřené kontakty a také pro dotekové materiály 
z barevných kovů. Použití také na vysoko i nízkofrekvenční pří-
stroje, pro televizní, rádiové, měřící přístroje a autoelektřinu.
Balení: 400 ml

SPREJ PROTI KUNÁM

Chrání motorový prostor, kabely a dráty před kunami. Vy-
tváří průsvitnou lepkavou ochrannou vrstvu, která je 
odolná i slané vodě, zásadám a kyselinám. Díky svému 
složení je možno použít i na pohyblivé části. Účinnost pří-
pravku po jeho aplikaci trvá cca 1 rok za předpokladu, že  
v této době nedojde k umytí motorového prostoru. Nezapá-
chá. Odpuzuje také všechny druhy hlodavců jako jsou myši, 
krysy, potkani atd. 
Balení: 400 ml



ADITIVA

BENZIN ADITIV

Zimní aditiv do benzínu, který váže vodu, tím zabraňuje tvorbě 
krystalů ledu v benzinu; zabraňuje zamrznutí paliva, snižuje hluč-
nost motoru, chrání palivový systém před korozí a zvyšuje anti-
oxidační vlastnosti benzinu. Dávkování 65 ml na 10 litrů paliva.
Balení: 500 ml, 10 litrů

DIESEL ADITIV WINTER

Celoroční přípravek do paliv dieselových spalovacích moto-
rů, který zlepšuje filtrovatelnost nafty při teplotách pod bo-
dem mrazu. Potlačuje pěnění v palivovém systému. Chrání 
vsřikovací trysky před usazeninami. Redukuje hluk, kouř a 
možnost selhání při startování. Optimální je celoroční použi-
tí, bez ohledu na roční období.
Balení: 500 ml, 10, 60, 200 litrů

NON PB ADITIV

Přísada do benzínu nahrazující olovo k aktivní ochraně ven-
tilových sedel motoru. Je určen pro starší typy motorů, které 
při použití bezolovnatých benzínů vyžadují chránit sedla ven-
tilů. Obsah lahve 100 ml je určen pro ošetření 40 l bezolov-
natého benzínu. Přidejte do nádrže před tankováním.
Balení: 100 ml

AUTOCHEMIE A AUTOKOSMETIKA

ZIMNÍ PŘÍPRAVKY

ZIMNÍ BALÍČEK

Praktický zimní balíček obsahující rozmrazovač skel 500 ml, 
rozmrazovač zámků 50 ml a stěrku na námrazu. Hodí se do 
každého auta na zimní údržbu a bezpečný provoz.

ROZMRAZOVAČ SKEL

Pro rychlé rozmrazení zamrzlých skel, světlometů a zpětných 
zrcátek automobilů. Okamžitě odstraňuje námrazu a led. Má 
výborné čistící účinky a zabraňuje opětovnému zamrzání.  
Nenarušuje lak a gumové části karoserie. Nenapadá kov, 
plasty, polykarbonáty. V období silných mrazů lze použít jako 
prevenci proti zamrznutí. 
Balení: 200 ml sprej, 500 ml, 5 litrů

ROZMRAZOVAČ ZÁMKŮ

Pro okamžité uvolnění námrazy ze zamrzlých zámků a dveří 
automobilů při zimním provozu. Zabraňuje dalšímu zamrzání 
a má dlouhodobý účinek. Rozmrazovač nepoškozuje gumo-
vá těsnění, plasty, pryže, lak ani ostatní hmoty na automobi-
lech. Spolehlivý společník pro zimní období, který můžete mít 
stále při sobě.
Balení: 50 ml

ROZMRAZOVAČ ZÁMKŮ KLÍČENKA

Pro okamžité uvolnění námrazy ze zamrzlých zámků a dveří 
automobilů při zimním provozu. Zabraňuje dalšímu zamrzá-
ní, dlouhodobý účinek. Rozmrazovač nepoškozuje gumová 
těsnění, plasty, pryže, lak ani ostatní hmoty na automobi-
lech. Spolehlivý společník pro zimní období, kterého můžete 
mít stále při sobě.
Balení: 12 ml

SILIKOL S HOUBIČKOU V TUBĚ

Přípravek určený k promazání gumového těsnění dveří a za-
vazadlového prostoru automobilu. Má výborné mazací účinky  
a zabraňuje přimrznutí těsnění. Vhodný zvlášť v zimním období.
Balení: 80 ml



AUTOCHEMIE A AUTOKOSMETIKA / DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

HOUBA MYCÍ PRAKTIK A MAXI

Odolná a jemná mycí houba na automobily pro snadné a účinné 
mytí vozidel. Rozměry houby MAXI: 250 x 120 x 80 mm, rozměry 
houby PRAKTIK: 200 x 100 x 50 mm

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

UTĚRKA UNILEA

Vysoce kvalitní utěrka, která slouží k leštění palub-
ních desek, vnějších plastů, nárazníků, karoserie, pne-
umatik, televize, nábytku, apod. Mají vysokou savost  
a stabilitu. Rozměr: 37x37cm.

STĚRKA DLOUHÁ S HOUBOU

Stěrka s houbou na mytí čelních skel automobilů. Houba je přeta-
žena pevnou síťkou pro usnadnění čištění a odstraňování hmyzu. 
Houba je vyměnitelná. Díky prodloužení se tato stěrka hodí pro 
mytí skel větších a dodávkových automobilů.

ŠKRABKY

Různé druhy škrabek na led pro bezpečný výhled z vašeho vozu.
S rukavicí, se smetáčkem a gumou, super, trojůhelník, lichoběž-
ník a s kovovým břitem.

TECHNICKÉ KAPALINY

ČISTIČ KRBŮ

Extra silný prostředek speciálně vyvinutý pro rychlé a kvalitní 
vyčištění skel krbů a krbových kamen. Prostředek také výbor-
ně odstraňuje usazeniny, připálený tuk a kouřové zplodiny 
(mour, saze) z trub, krbů, roštů a grilů ale také zašlou špínu 
z různých povrchů např. zahradního nábytku. Přípravek ne-
škrábe čištěný povrch a nezanechává šmouhy, dodá jim lesk 
a zanechá příjemnou svěží vůni.
Balení: 500 ml, 5 litrů

TECHNICKÝ BENZÍNOVÝ ČISTIČ

Technický benzínový čistič je výrobek pro technické účely 
např. čištění, odmašťování, do benzínových lamp, atd.
Balení: 700 g, 2, 3, 4, 9, 200 L

LP 90 LIHOVÝ PŘÍPRAVEK

LP 90 je určen jako nemrznoucí kapalina do chladících okru-
hů, ostřikovačů a vzduchových brz, pro ředění lihových barev,  
do lihových vařičů, čištění a odmašťování
Balení: 1 L, 10 L, 50 kg, 160 kg

AD-BLUE

Speciální kapalina k redukci škodlivých emisií v úžitkových 
vozidlech vybavených systémem SCR (selektivní katalytická 
redukce): specifikace: ISO 22241-1:2006 (DIN 70070) ® 
registrovaná obchodní známka Verband der Automobilindu-
strie e.V. (VDA).
Balení: 10, 18, 60, 200, 1000 litrů

ČISTIČ MOTORŮ X60

Velmi výkonný přípravek na bázi dearomatizovaných benzínů 
určený pro odmašťování a čistění většiny omyvatelných ma-
teriálů. Dokonale vyčistí a odmastí motory, strojní zařízení, 
kovové a plastové díly, podlahy apod. Je vhodný jako náplň 
do mycích stolů.
Balení: 850 ml; 4,5; 9 litrů, 48 kg, 162 kg


