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PROTRUCK pesuaineet
PROTRUCK VAHVA LASINPESU
Tehokas puhdistusaine auton lasi- ja peilipinnoille. Irrottaa tehokkaasti lian eikä jätä
pyyhintäjälkiä. Ei muodosta häiritsevää kalvoa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Säilytettävä tiiviisti suljettuna. Sisältää: Denaturoitua etanolia, <1% anioniset tensidejä.
Tuotenumero:
PT808010

Pakkauskoko:
1 litra

PROTRUCK LIUOTINPESUAINE
Erittäin tehokas perinteinen liuotinpesuaine. Irrottaa piki-, rasva- ja öljytahrat.
Sopii ulkopintojen, moottoritilan, koneiden tms. puhdistukseen. Sisältää helposti
haihtuvaa teollisuusbensiiniä.
Käyttö: Ruiskutetaan puhdistettavalle pinnalle alhaalta ylöspäin, annetaan vaikuttaa
1-3 min. ilman, että neste kuivuu pinnalle ja lopuksi huuhdellaan lämpimällä vedellä.
Vaikean lian pesemistä voi tehostaa sienellä tms.
Tuotenumero:
PT809110
PT809111
PT809120

Pakkauskoko:
1 litra
10 litraa
200 litraa

PROTRUCK VAAHTOPESUAINE
Vaahtopesuaine sopii käytettäväksi vaahdottimissa ja painepesureissa.
Käyttö: Suositeltu laimennussuhde 1:10- 1:15 riippuen halutusta vaahdosta ja käytetystä vaahdottimesta. Painepesurikäytössä käytettävä laimentamattomana. Turvallinen metallipinnoille, maaleille, muoville. Vahaturvallinen tuote. Esipesuun kesällä ja
hyvin hoidetulle pinnalle myös talvella.
Tuotenumero:
PT809113

Pakkauskoko:
10 litra

PROTRUCK VAHVAPESU
ProTruck Vahvapesu on veteen laimennettava tehokas ja vähän vaahtoava puhdistusainetiiviste. Kaikkien vettä kestävien pintojen puhdistukseen ja tahrojen poistoon.
Sopii erinomaisesti sekä käsi- että konepesuun. Poistaa pinnoilta rasvan ja öljyt, noen
ja tahrat, jarrupölyn sekä hyönteiset yms.
Suositeltava annostelu: Kevyt puhdistus < 1 %; tavallinen puhdistus <5%; perusteellinen puhdistus <10 %. Puhdistusaine laimennetaan suihkupulloon. Annostellaan pintojen likaantumisasteen mukaan (ks. annostelusuositusta) Paras tulos saavutetaan 10 %
liuoksella.
Käyttö: Ruiskutetaan puhdistettavalle pinnalle alhaalta ylöspäin, annetaan vaikuttaa
2-4 min. ilman, että neste kuivuu pinnalle ja lopuksi huuhdellaan lämpimällä vedellä.
Vaikean lian pesemistä voi tehostaa sienellä tms. Koostumus: <5 %, amfoteeriset ja
ionittomat pinta-aktiiviset aineet, <1 % kaliumhydroksidit, <1 % natriummetasilikaatit,
<1% MGDA. pH ˜13.5.
Tuotenumero:
PT809114

Pakkauskoko:
10 litraa
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PROTRUCK VANNEPESUGEELI
Vannepesuaine liuottaa erinomaisesti jarrupölyä ja tiesuolaa. Ei vahingoita maalipintaa eikä vaurioita suojaamattomiakaan alumiinivanteita, esim. kiillotettuja vanteita.
Vaikuttava aine vaihtaa väriä reagoidessaan rautapitoisen jarrupölyn ja lian kanssa.
Valmis huuhdeltavaksi, kun väri on muuttunut, pH neutraali.
Käyttö: Ruiskuta runsaasti vannepesuainetta puhdistettavalle pinnalle, anna vaikuttaa 4-5 minuuttia ja huuhtele painepesurilla tai juoksevalla vedellä, pinttyneen lian
poistamiseen käytä apuna sopivaa pesusientä tai harjaa. Älä anna tuotteen kuivua
puhdistettavalle pinnalle.
Tuotenumero:
PT809115
PT809116

Pakkauskoko:
1 litra
10 litraa

PROTRUCK TEHOPESUGEELI
Tehopesugeeli on tarkoitettu erittäin likaisten erittäin likaisten maalattujen, muovisten tai pinnoittamattomien metallipintojen puhdistukseen. Suositellaan käytettäväksi
esipesuaineena erittäin likaisilla pinnoilla tai vahajäämien poistoon ennen uutta
vahausta. Geelimäinen koostumus estää tuotteen valumisen puhdistettavalta pinnalta
lisäten puhdistustehoa ja vähentäen tarvittavan pesuaineen määrää. Irrottaa pinttyneen tiepölyn, suolan ja pien helposti ja nopeasti.
Käyttö: Ruiskuta geeliä runsaasti käsiteltävälle pinnalle, anna vaikuttaa 4-10 min. ja
huuhtele puhtaalla vedellä/painepesurilla. HUOM! Suositeltu käsiteltävän pinnan lämpötila 15-25°C, sekoita hyvin ennen käyttöä. ÄLÄ käytä kuumille pinnoille. ÄLÄ päästä
kuivumaan.
Tuotenumero:
PT809117
PT809118

Pakkauskoko:
1 litra
10 litraa

PROTRUCK VAHVA YLEISPESUAINE
Vahvasti emäksinen yleispuhdistusaine. Turvallinen ja tehokas pesuaine rasvan, öljyn
ja pinttyneen lian poistoon. Soveltuu erilaiseen yleispesuun, kuten hallin lattiat, WC:t
jne. Sopii niin käsin- kuin konepesuun.
Annostus: Erittäin likaiset pinnat 5-10 %, likaiset pinnat 1-3 %, jokapäiväinen pesu
0,1 %. Käsinpesu 5-25 ml / 5 l, konepesu 5-25 ml / 5 l, painepesuri 10-50 ml / 5 l.
Tuotenumero:
PT804013

Pakkauskoko:
10 litra

PROTRUCK MÄRKÄVAHA
Märkävahatiiviste on kehitetty kuljetuskaluston pesun jälkeiseen pikavahaukseen.
Vaha soveltuu kaikille maalipinnoille. Käyttöala on laaja, mm. autot, trukit ym. raskaat
ajoneuvot. Pesun jälkeen vaha levitetään maalipinnalle, minkä jälkeen huuhdellaan
vaha pois matalapaineella ja runsaalla vedellä. Vaha on itsekiillottuva ja edistää
kuivumista.
Käyttö: Laimennetaan vedellä, painepesuri: 1:20-60 ja matalapaine: 1:20-60.
Tuotenumero:
PT809119

Pakkauskoko:
10 litra
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PROTRUCK JÄÄHDYTINNESTEET
PROTRUCK JÄÄHDYTINNESTE VIHREÄ
1,2-etaanidioli/1,2-etandiol. EY-nro/EG-nr. 203-473-3
Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:
Porsche/VW/Audi/Seat/Skoda TL 774 C * Mercedes DBL 7700 (1) * Ford ESD M97
B49-A * Man 324 * GM US 6277 M * Ford WSS-M97B44-C * Chrysler MS 9176
* BMW N 600 69.0 * VOLVO (Reg. No 260) * FORD ESD M97 B49-A * OPEL GM QL
130100(1) Except pH value.
Tuotenumero:
PT805010
PT805011
PT805018

Pakkauskoko:
10 litra
200 litraa
1000 litraa

PROTRUCK JÄÄHDYTINNESTE PUNAINEN
1,2-etaanidioli/1,2-etandiol. EY-nro/EG-nr. 203-473-3
Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:
Porsche/VW/Audi/Seat/Skoda TL 774 D (2) * Mercedes MB 325.3 * Ford ESE M97B49-A
* CUMMINS 85T8-2 (1) * Man N. Man 248 and 324 * Wartsilia 32-9011 (C.W.) * Pegaso
GM US 6277 M * Renault 41-01-001 * Ford WSS-M97B44-D * Chrysler MS 9176 * CUMMINS 90T8-4 * Mack 014GS17004 * MAN B&W D 36 5600 * GM 1899 M (1) * Navistar
B-1, Type III * VOLVO (Reg. No 260) * FORD ESD M97 B49-A * OPEL GM QL 130100
* Leyland Trucks LTS 22 AF 10 * John Deere H 24 B1 and C1 * Deutz/MWN 0199-2091 2.
Tuotenumero:
PT805012
PT805013
PT805019

Pakkauskoko:
10 litra
200 litraa
1000 litraa

PROTRUCK JÄÄHDYTINNESTE KELTAINEN
1,2-etaanidioli/1,2-etandiol. EY-nro/EG-nr. 203-473-3
Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: VOLVO VCS.
Tuotenumero:
PT805014
PT805015
PT805020

Pakkauskoko:
10 litra
200 litraa
1000 litraa

PROTRUCK JÄÄHDYTINNESTE MAX LIFE
1,2-ETAANIDIOLI/1,2-ETANDIOL. EY-nro/EG-nr. 203-473-3
Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:
AFNOR NF-R 15-601 Type 1 ; AS 2108-2004 ; ASTM D 3306 Type I; ASTM D 4985 ;BS
6580; CHINA GB 29743-2013; CUMMINS CES 14603; CUNA NC 956-16; JIS K 2234 :
2006; MAN 324 Typ Si-OAT; MB 325.5, 325.6; MTU MTL 5048; NATO S 759; ÖNORM V
5123; PORSCHE; SAE J 1034 1251 : 2005; SANS SH 0521-1999; SCANIA TB 1451; UNE
26361 – 88; VW/AUDI/SEAT/SKODA/LAMBORGHINI/BENTLEY/BUGATTI TL 774-G
(G12++).
Tuotenumero:
PT805016
PT805017
PT805021

Pakkauskoko:
10 litra
200 litraa
1000 litraa
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PROTRUCK TUULILASINPESUNESTEET
PROTRUCK TUULILASINPESUNESTE -18°C, ETANOLI
Ammattikäyttöön kehitetty myrkytön lasinpesuneste, joka pitää lasit kirkkaina
ja puhtaina suolasta, piestä ja muista epäpuhtauksista.
Käyttöohje: Laimennus 1:1, pakkaskestävyys -18°C.
Ominaisuudet: Soveltuu ympärivuotiseen käyttöön, voidaan laimentaa vedellä.
Ei muodosta kalvoa lasin pintaan. Ei sisällä metanolia.
Tuotenumero:
PT808011

Pakkauskoko:
4 litra

PROTRUCK NANO TUULILASINPESUNESTE -20°C, ETANOLI
Ammattikäyttöön kehitetty myrkytön lasinpesuneste, joka pitää lasit
kirkkaina ja puhtaina suolasta, piestä ja muista epäpuhtauksista.
Käyttöohje: Tuotetta ei saa laimentaa.
Ominaisuudet: Korkealaatuinen etanolipohjainen tuulilasinpesuneste, joka
muodostaa tuulilasiin näkymättömän vettä ja likaa hylkivän pinnan. Aineen
säännöllinen käyttö vähentää pyyhkijöiden kulumista, mikä suojaa tuulilasia
pidentäen sen käyttöikää ja lisäten ajoturvallisuutta.
Tuotenumero:
PT808012

Pakkauskoko:
10 litra

PROTRUCK TUULILASINPESUNESTE -40°C, ETANOLI
Ammattikäyttöön kehitetty myrkytön lasinpesuneste, joka pitää lasit kirkkaina
ja puhtaina suolasta, piestä ja muista epäpuhtauksista.
Käyttöohje: Laimennus 1:1, pakkaskestävyys -18°C.
Ominaisuudet: Soveltuu ympärivuotiseen käyttöön, voidaan laimentaa vedellä.
Ei muodosta kalvoa lasin pintaan. Ei sisällä metanolia.
Tuotenumero:
PT808013
PT808014

Pakkauskoko:
10 litra
200 litraa

PROTRUCK TUULILASINPESUNESTE -70°C, METANOLI
Suomen ääriolosuhteisiin kehitetty lasinpesuneste, joka pitää lasit kirkkaina ja
puhtaina suolasta, piestä ja muista epäpuhtauksista. Soveltuu myös pyyhkijänsulkien puhdistukseen.
Käyttöohje: Laimennus kesäkäytössä 1:5 ja talvikäytössä 1:1.
Ominaisuudet: Tiivisteenä jäätymätön. Tuote ei vauriota kumitiivisteitä,
pyyhkijänsulkia eikä maalipintoja. Biologisesti hajoava.
Tuotenumero:
PT808015
PT808016

Pakkauskoko:
10 litra
200 litraa

5

PROTRUCK JARRUNESTEET
PROTRUCK JARRUNESTE DOT 4
Ylittää SAE J 1703 DOT 4-vaatimukset. Sopii kaikkiin vakiorakenteisiin rumpu- ja
levyjarruihin. Voitelee tehokkaasti jarrujärjestelmän kaikki liikkuvat osat.
Käyttö: Voidaan sekoittaa muihin samantyyppisiin jarrunesteisiin. Ei vahingoita
kumia, muovia eikä metalleja. Jarrunesteen vedensitomisominaisuuden takia suositellaan nesteen vaihtoa 1-1,5 vuoden välein. Vältä aineen roiskumista maalatuille pinnoille ja jarrupinnoitteille. Sopii käytettäväksi myös erittäin raskaissa olosuhteissa.
Soveltuu myös lukkiutumattomille ABS-jarruille.
Tuotenumero:
PT807010
PT807011

Pakkauskoko:
0,5 litra
5 litraa

PROTRUCK JARRUNESTE DOT 5.1
Jarru- ja kytkinneste kaikkiin hydraulisiin jarru- ja kytkinjärjestelmiin. Suositellaan erityisesti ABS ja ESP järjestelmiin. Täyttää DOT 5.1, SAE J-1703 ja US FMVSS 116 luokitukset.
Käyttö: Voidaan sekoittaa muihin samantyyppisiin jarrunesteisiin. Ei vahingoita
kumia, muovia eikä metallia. Jarrunesteen vedensitomisominaisuuden takia suositellaan nesteen vaihtoa 1-1,5 vuoden välein. Vältä aineen roiskumista maalatuille pinnoille ja jarrupinnoitteille. Sopii käytettäväksi myös erittäin raskaissa olosuhteissa.
Soveltuu myös lukkiutumattomille ABS-jarruille.
Tuotenumero:
PT807012
PT807013

Pakkauskoko:
0,5 litra
5 litraa

PROTRUCK DIESELPOLTTOAINEEN JÄÄNESTO
Dieselpolttoaineen jäänesto on monivaikutteinen ja erittäin tehokas dieselin lisäaine.
Estää polttoaineen joukkoon päässeen veden aiheuttamat käyntihäiriöt. Dieseljäänestoaine estää kosteuden aikaansaamat jäätymisongelmat polttoainejärjestelmässä ja
korroosion syntymisen. Parantaa moottorin kylmäkäynnistettävyyttä ja vähentää savutusta. Valmistettu vahvasti denaturoidusta absoluuttisesta etanolista, johon on lisätty
korroosionsuoja-ainetta.
Käyttö: lisätään suoraan tankkiin tai sekoitetaan dieselin joukkoon.
Sekoitussuhde: 500 ml/100 l dieseliä.
Tuotenumero:
PT807014
PT807015

Pakkauskoko:
1 litra
10 litraa

PROTRUCK ADBLUE
Erityinen dieselmoottorin NOx-päästöjä vähentävä aine kaikille autoille, joissa on
SCR-järjestelmä pakokaasujen jälkipuhdistukseen. SCR-järjestelmä mahdollistaa
sen, että dieselmoottorit täyttävät Euro IV, Euro V ja Euro VI –standardit typen
oksidien osalta. Säilytä lasten ulottumattomissa.
Sisältää: Karbamidi
Tuotenumero:
PT806000

Pakkauskoko:
10 litraa
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PROTRUCK AKKUVESI
Käytetään akkuihin, höyrysilitysrautoihin, jäähdytysjärjestelmiin,
ilmankostuttimiin ja muihin vettä vaativiin laitteisiin. Max. johtokyky
10 μS/cm.
Tuotenumero:
PT804011
PT804012

Pakkauskoko:
5 litra
10 litraa

PROTRUCK SPRAYMAALIT
PROTRUCK POHJAMAALIT
Nopeasti kuivuva akryylipohjamaali puu-, metalli-, alumiini-,
lasi- ja kivipinnoille. Sopii uudelleen sumutukseen kaikissa
lakkajärjestelmissä. Hio pinta, puhdista ja kuivaa se sekä
poista rasva. Suojaa ympäristö. Ennen käyttöä ravista kaksi
minuuttia ja sumuta koekappaleelle. Sumutusetäisyys
25-30 cm. Levitä monta ohutta kerrosta. Käsittelylämpötila
15-25°C. Voidaan hioa/sumuttaa uudelleen kahden tunnin
kuluttua. Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta
usean sekunnin ajan.
Tuotenumero:
PT803110
PT803111
PT803112
PT803113

Väri:
Harmaa
Musta
Valkoinen
Punainen

Pakkauskoko:
400 ml
400 ml
400 ml
400 ml

PROTRUCK MATTAMUSTA
Nopeasti kuivuva akryylipohjamaali puu-, metalli-, alumiini-, lasi- ja
kivipinnoille. Sopii uudelleen sumutukseen kaikissa lakkajärjestelmissä. Hio pinta, puhdista ja kuivaa se sekä poista rasva. Suojaa ympäristö. Ennen käyttöä ravista kaksi minuuttia ja sumuta koekappaleelle.
Sumutusetäisyys 25-30 cm. Levitä monta ohutta kerrosta. Käsittelylämpötila 15-25°C. Voidaan hioa/sumuttaa uudelleen kahden tunnin
kuluttua. Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta usean
sekunnin ajan.
Tuotenumero:
PT803114

Pakkauskoko:
400 ml

PROTRUCK KIILTÄVÄ MUSTA
Nopeasti kuivuva akryylipohjamaali puu-, metalli-, alumiini-, lasi- ja
kivipinnoille. Sopii uudelleen sumutukseen kaikissa lakkajärjestelmissä. Hio pinta, puhdista ja kuivaa se sekä poista rasva. Suojaa ympäristö. Ennen käyttöä ravista kaksi minuuttia ja sumuta koekappaleelle.
Sumutusetäisyys 25-30 cm. Levitä monta ohutta kerrosta. Käsittelylämpötila 15-25°C. Voidaan hioa/sumuttaa uudelleen kahden tunnin
kuluttua. Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta usean
sekunnin ajan.
Tuotenumero:
PT803115

Pakkauskoko:
400 ml
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PROTRUCK MATTAVALKOINEN
Nopeasti kuivuva akryylipohjamaali puu-, metalli-, alumiini-, lasi- ja kivipinnoille.
Sopii uudelleen sumutukseen kaikissa lakkajärjestelmissä. Hio pinta, puhdista ja
kuivaa se sekä poista rasva. Suojaa ympäristö. Ennen käyttöä ravista kaksi
minuuttia ja sumuta koekappaleelle. Sumutusetäisyys 25-30 cm. Levitä monta
ohutta kerrosta. Käsittelylämpötila 15-25°C. Voidaan hioa/sumuttaa uudelleen
kahden tunnin kuluttua. Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta
usean sekunnin ajan.
Tuotenumero:
PT803116

Pakkauskoko:
400 ml

PROTRUCK KIILTÄVÄ VALKOINEN
Nopeasti kuivuva akryylipohjamaali puu-, metalli-, alumiini-, lasi- ja kivipinnoille.
Sopii uudelleen sumutukseen kaikissa lakkajärjestelmissä. Hio pinta, puhdista ja
kuivaa se sekä poista rasva. Suojaa ympäristö. Ennen käyttöä ravista kaksi
minuuttia ja sumuta koekappaleelle. Sumutusetäisyys 25-30 cm. Levitä monta
ohutta kerrosta. Käsittelylämpötila 15-25°C. Voidaan hioa/sumuttaa uudelleen
kahden tunnin kuluttua. Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta
usean sekunnin ajan.
Tuotenumero:
PT803117

Pakkauskoko:
400 ml

PROTRUCK KIRKAS AKRYYLILAKKA
Nopeasti kuivuva kirkas akryylilakka puu-, alumiini-, lasi-, kivi- ja erilaisille muovipinnoille. Hio pinta (raekoko 600). Pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton.
Suojaa ympäristö. Ennen käyttöä ravista kaksi minuuttia ja sumuta koekappaleelle. Sumutus–etäisyys 25-30 cm. Levitä monta ohutta kerrosta. Käsittelylämpötila 15-25°C. Kovettuu 2 tunnissa. Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja
suihkuta usean sekunnin ajan.
Tuotenumero:
PT803118

Pakkauskoko:
400 ml

PROTRUCK VANNE HOPEA
Nopeasti kuivuva akryylilakka teräs- ja kevytmetallivanteiden sekä pölykapseleiden koristeluun ja korjaamiseen. Hio pinta, puhdista ja kuivaa se sekä poista
rasva. Suojaa ympäristö. Levitä pohjaväri. Ennen käyttöä ravista kaksi minuuttia ja
sumuta koekappaleelle. Sumutusetäisyys 25-30 cm. Levitä monta ohutta kerrosta.
Käsittelylämpötila 15-25°C. Kovettuu 2 tunnissa. Saadaksesi erittäin kiiltävän pinnan lisää viimeistelykerros kirkasta akryylilakkaa. Käytön jälkeen käännä purkki
ylösalaisin ja suihkuta usean sekunnin ajan.
Tuotenumero:
PT803119

Pakkauskoko:
400 ml

PROTRUCK VANNE VALKOINEN
Nopeasti kuivuva akryylilakka teräs- ja kevytmetallivanteiden sekä pölykapseleiden koristeluun ja korjaamiseen. Hio pinta, puhdista ja kuivaa se sekä poista
rasva. Suojaa ympäristö. Levitä pohjaväri. Ennen käyttöä ravista kaksi minuuttia ja
sumuta koekappaleelle. Sumutusetäisyys 25-30 cm. Levitä monta ohutta kerrosta.
Käsittelylämpötila 15-25°C. Kovettuu 2 tunnissa. Saadaksesi erittäin kiiltävän pinnan lisää viimeistelykerros kirkasta akryylilakkaa. Käytön jälkeen käännä purkki
ylösalaisin ja suihkuta usean sekunnin ajan.
Tuotenumero:
PT803120

Pakkauskoko:
400 ml
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PROTRUCK RUNKOMAALIT
Spraymaali rungon maalaukseen. Hio pinta, puhdista ja kuivaa se
sekä poista rasva. Suojaa ympäristö. Ennen käyttöä ravista kaksi
minuuttia ja sumuta koekappaleelle. Sumutusetäisyys 25-30 cm.
Levitä monta ohutta kerrosta. Käsittelylämpötila 15-25°C. Sumutettavissa uudelleen 24 tunnin kuluttua. Käytön jälkeen käännä
purkki ylösalaisin ja suihkuta usean sekunnin ajan.
Tuotenumero:
PT803121
PT803122
PT803123
PT803124

Automerkki:
SISU
SCANIA
VOLVO
JYKI

Väri:
Harmaa
Harmaa
Harmaa
Punainen

Pakkauskoko:
400 ml
400 ml
400 ml
400 ml

PROTRUCK SPRAYMAALI HYTIN MAALAUKSEEN
Spraymaali kuorma-auton hytin maalaukseen. Hio pinta, puhdista ja kuivaa se sekä
poista rasva. Suojaa ympäristö. Ennen käyttöä ravista kaksi minuuttia ja sumuta koekappaleelle. Sumutusetäisyys 25-30 cm. Levitä monta ohutta kerrosta. Käsittelylämpötila 15-25°C. Sumutettavissa uudelleen 24 tunnin kuluttua. Käytön jälkeen käännä
purkki ylösalaisin ja suihkuta usean sekunnin ajan.
Tuotenumero: Automerkki: Väri:
PT803126
VOLVO
Valkoinen 1103 WINTERWHITE
PT803127
SCANIA
Helmiäisvalkoinen 1366386

Pakkauskoko:
400 ml
400 ml

PROTRUCK TEKNISET SPRAYT
PROTRUCK IRROTUSÖLJY
Tehokas apu ruostuneiden osien irrottamiseen.
Tuotteen ominaisuudet: Hyvä tunkeutumiskyky. Sisältää grafiittia ja MoS2:a. Kosteuden poistaja. Ruostumista estävä. Voidaan käyttää eri asennoissa. Voimakas painesumute. Ravista ennen käyttöä. Levitä irrotusöljy ja anna sen vaikuttaa.
Tuotenumero:
PT803010

Pakkauskoko:
400 ml

PROTRUCK VASELIINI
Yleisvoitelu- ja suoja-aine.
Tuotteen ominaisuudet: Estää kulumisen ja tarttumisen. Vettähylkivä. Kestää vettä,
suolaa, heikkoja happoja ja epäjaloja metalleja. pH neutraali. Ravista ennen käyttöä.
Paras mahdollinen voitelutulos saadaan liuottimen haihduttua.
Tuotenumero:
PT803011

Pakkauskoko:
400 ml

PROTRUCK TERVA
Kulumisen ja tarttumisen estävä suoja-aine.
Tuotteen ominaisuudet: Erinomainen korroosiosuojaus. Pitkään kestävä suoja.
Antakaa kuivua. Suihkuta käsiteltäviin osiin ennen asennusta. Haihtumisen jälkeen
jäljelle jää suojakalvo.
Tuotenumero:
PT803012

Pakkauskoko:
400 ml
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PROTRUCK SUOJA- JA VOITELUAINE
Silikonisumute muovi- tai kumiosien kiillottamiseen ja suojaamiseen.
Tuotteen ominaisuudet: Estää kitinän ja narinan sekä jäätymisen ja kuivumisen. Vettähylkivä. Erinomainen mekaaninen ja lämmönkestävyys. Ravista
ennen käyttöä. Paras mahdollinen voitelutulos saadaan liuottimen haihduttua.
Tuotenumero:
PT803013

Pakkauskoko:
400 ml

PROTRUCK ELEKTRONIIKKA
Sähkönsuoja-aine kosteudesta johtuvien käynnistysongelmien ehkäisyyn.
Tuotteen ominaisuudet: Vettähylkivä. Hyvä tunkeutumiskyky. Kosteuden
poistaja. Kestää vettä, suolaa, heikkoja happoja ja epäjaloja metalleja. Kytke
sähkölaitteet irti ennen käsittelyä. Pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton.
Ravista ennen käyttöä. Lisää sähkönsuoja-aine useina ohuina kerroksina.
Tuotenumero:
PT803014

Pakkauskoko:
400 ml

PROTRUCK KUPARITAHNA
Kuparipitoinen sumute erittäin korkeille lämpötiloille alttiiden kierteiden voitelemiseen.
Tuotteen ominaisuudet: Erinomainen lämmönkestävyys. Estää kulumisen ja
tarttumisen. Suojaa kemikaalien ja sään vaikutuksilta. Ruostumista estävä.
Ravista ennen käyttöä. Lopullinen voiteluominaisuus saavutetaan, kun liuote
on haihtunut (n. 1 min).
Tuotenumero:
PT803015

Pakkauskoko:
400 ml

PROTRUCK PTFE-KUIVAVOITELUAINE
Yleisvoiteluaine metalli- ja muoviosille.
Tuotteen ominaisuudet: Estää kulumisen ja tarttumisen. Erinomainen
mekaaninen ja lämmönkestävyys. Vettähylkivä. Erittäin matala kitkakerroin.
Ravista ennen käyttöä. Paras mahdollinen voitelutulos saadaan liuottimen
haihduttua.
Tuotenumero:
PT803016

Pakkauskoko:
400 ml

PROTRUCK JARRUJENPUHDISTUSAINE
Jarruosien puhdistusaine, jolla erinomaiset liuotusominaisuudet.
Tuotteen ominaisuudet: Ei syövyttävä. Ei aiheuta jäämiä. Ei johda sähköä.
Voimakas painesumute. Ravista ennen käyttöä. Peitä lakatut ja muoviset osat.
Sumuta käsiteltäviä osia, kunnes lika on hävinnyt.
Tuotenumero:
PT803018
PT803026
PT803019
PT803020

Pakkauskoko:
500 ml
750 ml
5 litraa
25 litraa
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PROTRUCK MUOVI- JA KUMIEHOSTE
Sumute auton kojelaudan ja muiden muoviosien puhdistukseen, suojaukseen
ja kohennukseen.
Tuotteen ominaisuudet: Hyväntuoksuinen. Puhdistava vaikutus. Kestävä
kiilto. Vähentää lian tarttumista. Ei sisällä silikonia. Antistaattinen. Ravista
ennen käyttöä. Annostele kuivalle, puhtaalle kankaalle ja levitä tasaisesti käsiteltävälle pinnalle. Kiillota sen jälkeen kuivalla kankaalla, kunnes pinta kiiltää.
Vältä kosketusta ajoneuvon ratin ja polkimien kanssa, koska ne voivat muuttua
liukkaiksi.
Tuotenumero:
PT803021

Pakkauskoko:
400 ml

PROTRUCK VERHOILUNPUHDISTUS
Tehokas, nopeasti kuivuva vaahto tekstiilien puhdistukseen.
Tuotteen ominaisuudet: Hyvät liuotusominaisuudet. Hyväntuoksuinen.
Ravista ennen käyttöä. Ruiskuta käsiteltäviin osiin. Anna vaikuttaa ja pyyhi lika
pois puhtaalla kankaalla.
Tuotenumero:
PT803022

Pakkauskoko:
400 ml

PROTRUCK LASINPESU
Sumute tuulilasin puhdistukseen.
Tuotteen ominaisuudet: Hyvät liuotusominaisuudet. Puhdistava ja rasvan
poistava vaahto. Ravista ennen käyttöä. Levitä tuulilasinpuhdistusnestettä ja
anna vaikuttaa. Levitä tasaisesti kankaalla ja pyyhi sitten kuivaksi kuivalla kankaalla tai talouspaperilla.
Tuotenumero:
PT803023

Pakkauskoko:
400 ml

PROTRUCK SISÄPUHDISTUSVAAHTO
Sumute auton kojelaudan ja muiden muoviosien puhdistukseen, suojaukseen
ja kohennukseen.
Tuotteen ominaisuudet: Puhdistava ja rasvan poistava vaahto. Hyväntuoksuinen. Käytettäväksi kaikille muoveille. Ei aiheuta jäämiä. Ei sisällä silikonia.
Ravista ennen käyttöä. Käsittelylämpötila 5-30 astetta. Aerosolipakkaus säilytettävä huoneenlämmössä. Levitä ja anna vaikuttaa tasaisesti. Poistakaa lika puhtaalla rätillä.
Tuotenumero:
PT803024

Pakkauskoko:
400 ml

PROTRUCK SULATTAVA LUKKOÖLJY
Sulattaa ja voitelee jäätyneet lukot tehokkaasti. Pidentää lukon käyttöikää.
Tuotenumero:
PT803017

Pakkauskoko:
75 ml
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TILAA VERKOSTA JA NOUDA ILMAN
KULUJA JÄLLEENMYYJÄLTÄ
Protruck.fi -verkkokaupasta löytyy
kattava valikoima laadukkaita
tuotteita teiden ammattilaisille.
Verkkokaupasta löytyvät kaikki
ProTruck-tuotteet sekä monipuolinen
valikoima varusteita, tarvikkeita ja
varaosia alan johtavilta toimittajilta.

KYSY PROTRUCK-TUOTTEITA
JÄLLEENMYYJÄLTÄSI!

tervetuloa ostoksille VERKKOKAUPPAAN

www.protruck.fi

