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Tehnični 
spreji

največji proizvajalec aerosolov v EU

Tehnični spreji MOTIP (500ml)
ČISTILO EGR / koda 90516
Hitro delujoče čistilo za izpušne sisteme, topi umazanijo in usedline v 
EGR ventilih, dovodnih zračnih sistemih, razdelilcih in dovodnih ventilih. 
Obnavlja pretok zraka do motorja, povečuje moč in pospeške ter zmanjšuje 
izpuste plinov. Sprej čistilo EGR ne pušča sledi in povečuje oprijem 
umazanije in smol. Ima 360o ventil.

ČISTILO DPF / koda 90515
Čistilo je namenjeno za odstranjevanje pepelnih ostankov v dizelskih 
filtrirnih sistemih brez razstavljanja. Učinkuje zelo hitro in je nekorozivno. 
Ne vsebuje topil in je negorljivo.

ČISTILO KLIME / koda 90508
Sprej čistilo klime je odlično sredstvo za čiščenje prezračevalnih sistemov v 
avtomobilih. Je zelo prijetnega vonja in zagotavlja dolgotrajno zaščito pred 
neprijetnimi vonji v prezračevalnem sistemu.

ČISTILO ZAVOR / koda 90563 / ali 750ml
Je čistilo z odličnimi topilnimi lastnostmi. Ne pušča sledi, je neprevoden in 
nekoroziven. Ima močan curek in se lahko uporablja v različnih položajih.

MULTI SPREJ / koda 90206
Sprej MULTI je univerzalno olje v spreju za mazanje, zaščito in čiščenje 
delov iz kovine in plastike. Ima odlične penetracijske in čistilne lastnosti. 

SPREJ PROTI KUNAM (Cable Protect) / koda 90103
Transparentni sprej z odličnim oprijemom za preprečevanje poškodb na 
kablih in žicah, ki jih lahko povzročijo kune.
SILIKON SPREJ / koda 90107
Visokokakovostno sredstvo, ki maže, ščiti in izolira razn plastične in 
gumijaste dele, ležaje, mehanske dele, zavore itd. Zaradi svoje visoke 
vodoodpornosti je primeren za zaščito vseh materialov proti vlagi in 
umazaniji ter zmrzali. Je temperaturno obstojen od -50oC do +200oC. 
Preprečuje cviljenje in izsuševanje plastičnih in gumijastih delov.

IN ŠE 37 OSTALIH SPREJEV! Več na www.spekter-zalec.si
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REŠITEV ZA VSE IZZIVE!




