Професійні
хімічні продукти
для обслуговування
транспортних засобів,
техніки та обладнання

Ñèìâîë ÿêîñò³

ОЧИСНИК ГАЛЬМІВНОЇ КОЛОДКИ

500 МЛ

Швидке та екологічно чисте очищення дискових і барабанних гальм. Очищує деталі гальма і зчеплення і збільшує
строк їх служби. Забезпечує безшумну роботу.
Очищає шини та гальмівні колодки від масла, бруду та абразивних матеріалів. Завдяки високій летючості не
залишається на гальмівній колодці. Застосовується також для очищення металу, скла та кераміки від жирів і як
попередній очищувач поверхонь, на які будуть нанесені «рідкі прокладки», та інших.
Застосування: деталі гальмівної системи, коробки передач і диференціалу, які потрібно очистити від жирів;
очищення ланцюгів від бруду та оливи.

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ОЧИСНИК

500 МЛ

Розчиняє застарілі оливи, жири, бітум та інші неорганічні залишки, присутні в металообробних цехах, котельнях,
ремонтних майстернях, на верфі, станціях технічного обслуговування автомобілів. Використовується для
очищення днищ, оброблюваних поверхонь, рухомих деталей і шасі автомобілів, різноманітних металевих
деталей та поверхонь. Забезпечує хороші результати навіть при використанні невеликої кількості. Підходить для
всіх металів та металевих сплавів.

ФАРБА ДЛЯ ДИСКІВ КОЛІС СРІБНА

Оновлює і надає металевого блиску. Має хорошу текучість і швидко висихає. Стійка до тертя та впливу погодних
умов. Забезпечує довготривалий захист від корозії, подряпин, солі, тощо.

ЧОРНА МАТОВА ФАРБА

500 МЛ

Потужний очищувач колісних дисків, який швидко розчиняє всі види жирів, пил гальмівних колодок і стійкій
бруд. Може наноситися на будь-які види сталі. Не шкодить жодній частині колеса. Допомагає запобігти іржі і
корозії на гальмівних дисках. Не містить кислоти.

200 / 400 МЛ

Очищує, змащує, захищає, видаляє надзвичайно важкі плями. Запобігає скрипінню, проникає всередину і
змащує віконні і дверні петлі, колеса меблів, пружини, інструменти, педалі, офісні крісла, тощо. Видаляє вологу
з металевих поверхонь, таких як електричні контакти, свічки запалювання автомобіля, садовий інструмент,
тощо. Створює шар, що захищає від іржі та зносу деталі велосипедів і мотоциклів, дитячих колясок, переносних
двигунів та хромовані деталі. Проникає всередину і роз’єднує заіржавіли і запеклі гайки, болти та інші з’єднання.
Розблоковує різноманітні механізми: дверні замки, блискавки, рулі, з’єднувачі та інше.

ОЧИСНИК І ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ВИРОБІВ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

400 МЛ

Очищає і полірує всі поверхні і матеріали з нержавіючої сталі, хрому, алюмінію, латуні, ламінованого пластику,
емалі і кераміки. Підходить для печей, холодильників, вбудованого стаціонарного обладнання, деталей яхт і
кораблів, ліфтів, парапетів та для будь-яких поверхонь з нержавіючої сталі. Очищає і полірує поверхню. Залишає
прозору захисну плівку на поверхнях. Приховує подряпини, зменшує осідання пилу і утворення відбитків пальців
на поверхнях.

СПРЕЙ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ІРЖІ

моб.: +38 050 317 07 57, www.oil.lviv.ua

Швидко очищає і захищає всі види електричних і механічних компонентів. Збільшує електричну провідність,
зменшує тертя і знос. Забезпечує стійкість до зовнішніх впливів, таких як вологість, іржа, корозія. Також
використовується для побутової техніки, садового інвентарю, дверних, автомобільних та чемоданних замків,
кріплень автомобільних фар, заглушок, петель та блискавок, карнизів для штор. Підходить для використання в
велосипедних ланцюгах і перемикачах передач.

ЗАХИСНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ ГАЗОВОГО ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ

400 МЛ

Запобігає накопиченню шлаків на пальнику зварювального апарату і зварюваній поверхні. Містить незаймисті
матеріали і пропелент (карбондіоксид), його можна безпечно використовувати в процесі зварювання. Може
використовуватися при зварюванні в широкому температурному діапазоні.

СПРЕЙ ДЛЯ РЕМОНТУ ШИН

400 МЛ

Використовується для екстреного ремонту та підкачки шин автомобілів, причепів та мотоциклів. Не призначений
для відновлення великих щілин та бічних порізів. Не можна використовувати при зісковзуванні шини з ободу.
Дозволяє доїхати до найближчого сервісу шиномонтажу.

400 МЛ

ОЧИЩАЮЧА ПІНА ДЛЯ СИСТЕМИ КОНДИЦІОНУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ

Забезпечує чудовий захист металів від окислення та корозії. Створює тонкий шар воску на поверхні, який легко
очищається за допомогою розчинників.

ТОВ "КВАДРОКОМП"

400 МЛ

200 МЛ

Звільняє заіржавілі, заклинені деталі. Затримує подальше ржавіння. Мінімізує тертя і усуває скрип.

АНТИКОРОЗІЙНИЙ СПРЕЙ НА ВОСКОВІЙ ОСНОВІ

400 МЛ

Створює блискучу і гнучку плівку. Допомагає уникнути несправності деталей запалювання. Наноситься для
захисту від вологи на такі місця, як розподільник, стартер, котушки, клеми акумулятора та інші електричні
компоненти. Забезпечує проходження електричного струму. Захищає від коротких замикань у ланцюгах високої
та низької напруги. Запобігає протіканню котушок та трансформаторів. Захищає кабелі акумуляторів від корозії.

СПРЕЙ ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ КОМПОНЕНТІВ
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ЗАСІБ M-40

400 МЛ

Довговічна швидковисихаюча фарба. Підходить для багатьох металевих та ПВХ поверхонь (побутова техніка,
меблі, печі, автомобільні бампери, диски коліс, велосипеди, тощо).

СПРЕЙ ДЛЯ ЗАХИСТУ КОНТАКТІВ
ОЧИСНИК КОЛІСНИХ ДИСКІВ

400 МЛ

400 МЛ

Продукт, призначений для швидкої дезінфекції та очищення систем кондиціонування транспортних засобів.
Усуває запахи, викликані бактеріями, грибками та мікробами. Запобігає алергічній реакції і залишає приємний
аромат.

ОЧИСНИК ГАЛЬМІВНОЇ КОЛОДКИ

500 МЛ

Швидке та екологічно чисте очищення дискових і барабанних гальм. Очищує деталі гальма і зчеплення і збільшує
строк їх служби. Забезпечує безшумну роботу.
Очищає шини та гальмівні колодки від масла, бруду та абразивних матеріалів. Завдяки високій летючості не
залишається на гальмівній колодці. Застосовується також для очищення металу, скла та кераміки від жирів і як
попередній очищувач поверхонь, на які будуть нанесені «рідкі прокладки», та інших.
Застосування: деталі гальмівної системи, коробки передач і диференціалу, які потрібно очистити від жирів;
очищення ланцюгів від бруду та оливи.

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ОЧИСНИК

500 МЛ

Розчиняє застарілі оливи, жири, бітум та інші неорганічні залишки, присутні в металообробних цехах, котельнях,
ремонтних майстернях, на верфі, станціях технічного обслуговування автомобілів. Використовується для
очищення днищ, оброблюваних поверхонь, рухомих деталей і шасі автомобілів, різноманітних металевих
деталей та поверхонь. Забезпечує хороші результати навіть при використанні невеликої кількості. Підходить для
всіх металів та металевих сплавів.

ФАРБА ДЛЯ ДИСКІВ КОЛІС СРІБНА

Оновлює і надає металевого блиску. Має хорошу текучість і швидко висихає. Стійка до тертя та впливу погодних
умов. Забезпечує довготривалий захист від корозії, подряпин, солі, тощо.

ЧОРНА МАТОВА ФАРБА

500 МЛ

Потужний очищувач колісних дисків, який швидко розчиняє всі види жирів, пил гальмівних колодок і стійкій
бруд. Може наноситися на будь-які види сталі. Не шкодить жодній частині колеса. Допомагає запобігти іржі і
корозії на гальмівних дисках. Не містить кислоти.

200 / 400 МЛ

Очищує, змащує, захищає, видаляє надзвичайно важкі плями. Запобігає скрипінню, проникає всередину і
змащує віконні і дверні петлі, колеса меблів, пружини, інструменти, педалі, офісні крісла, тощо. Видаляє вологу
з металевих поверхонь, таких як електричні контакти, свічки запалювання автомобіля, садовий інструмент,
тощо. Створює шар, що захищає від іржі та зносу деталі велосипедів і мотоциклів, дитячих колясок, переносних
двигунів та хромовані деталі. Проникає всередину і роз’єднує заіржавіли і запеклі гайки, болти та інші з’єднання.
Розблоковує різноманітні механізми: дверні замки, блискавки, рулі, з’єднувачі та інше.

ОЧИСНИК І ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ВИРОБІВ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

400 МЛ

Очищає і полірує всі поверхні і матеріали з нержавіючої сталі, хрому, алюмінію, латуні, ламінованого пластику,
емалі і кераміки. Підходить для печей, холодильників, вбудованого стаціонарного обладнання, деталей яхт і
кораблів, ліфтів, парапетів та для будь-яких поверхонь з нержавіючої сталі. Очищає і полірує поверхню. Залишає
прозору захисну плівку на поверхнях. Приховує подряпини, зменшує осідання пилу і утворення відбитків пальців
на поверхнях.

СПРЕЙ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ІРЖІ

400 МЛ

Швидко очищає і захищає всі види електричних і механічних компонентів. Збільшує електричну провідність,
зменшує тертя і знос. Забезпечує стійкість до зовнішніх впливів, таких як вологість, іржа, корозія. Також
використовується для побутової техніки, садового інвентарю, дверних, автомобільних та чемоданних замків,
кріплень автомобільних фар, заглушок, петель та блискавок, карнизів для штор. Підходить для використання в
велосипедних ланцюгах і перемикачах передач.

ЗАХИСНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ ГАЗОВОГО ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ

400 МЛ

Запобігає накопиченню шлаків на пальнику зварювального апарату і зварюваній поверхні. Містить незаймисті
матеріали і пропелент (карбондіоксид), його можна безпечно використовувати в процесі зварювання. Може
використовуватися при зварюванні в широкому температурному діапазоні.

СПРЕЙ ДЛЯ РЕМОНТУ ШИН

400 МЛ

200 МЛ

Використовується для екстреного ремонту та підкачки шин автомобілів, причепів та мотоциклів. Не призначений
для відновлення великих щілин та бічних порізів. Не можна використовувати при зісковзуванні шини з ободу.
Дозволяє доїхати до найближчого сервісу шиномонтажу.

400 МЛ

ОЧИЩАЮЧА ПІНА ДЛЯ СИСТЕМИ КОНДИЦІОНУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ

Звільняє заіржавілі, заклинені деталі. Затримує подальше ржавіння. Мінімізує тертя і усуває скрип.

АНТИКОРОЗІЙНИЙ СПРЕЙ НА ВОСКОВІЙ ОСНОВІ

400 МЛ

Створює блискучу і гнучку плівку. Допомагає уникнути несправності деталей запалювання. Наноситься для
захисту від вологи на такі місця, як розподільник, стартер, котушки, клеми акумулятора та інші електричні
компоненти. Забезпечує проходження електричного струму. Захищає від коротких замикань у ланцюгах високої
та низької напруги. Запобігає протіканню котушок та трансформаторів. Захищає кабелі акумуляторів від корозії.

СПРЕЙ ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ КОМПОНЕНТІВ
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ЗАСІБ M-40

400 МЛ

Довговічна швидковисихаюча фарба. Підходить для багатьох металевих та ПВХ поверхонь (побутова техніка,
меблі, печі, автомобільні бампери, диски коліс, велосипеди, тощо).

СПРЕЙ ДЛЯ ЗАХИСТУ КОНТАКТІВ
ОЧИСНИК КОЛІСНИХ ДИСКІВ

400 МЛ

Забезпечує чудовий захист металів від окислення та корозії. Створює тонкий шар воску на поверхні, який легко
очищається за допомогою розчинників.

400 МЛ

Продукт, призначений для швидкої дезінфекції та очищення систем кондиціонування транспортних засобів.
Усуває запахи, викликані бактеріями, грибками та мікробами. Запобігає алергічній реакції і залишає приємний
аромат.

ТОВ "КВАДРОКОМП"

моб.: +38 050 317 07 57, www.oil.lviv.ua

РІДКА ЗМАЗКА-СПРЕЙ

400 МЛ

Багатоцільова змазка-спрей. Містить спеціальну оливу та добавки, які швидко проникають у змащуванні
вузли і залишаються на поверхні. Продукт можна безпечно використовувати на всіх поверхнях, які потребують
змащування, у промислових, побутових і офісних приміщеннях. Гарантує відмінну змазку всіх відкритих рухомих
з’єднань, таких як замки, дверні петлі, різного роду направляючі, троси, механізми підйому скла, елементи
гальмівної системи. Сприяє плавності і стабільності роботи, повністю позбавляє від скрипів.

ЗМАЗКА-СПРЕЙ ДЛЯ ЛАНЦЮГІВ

400 МЛ

Застосовується для змащення і захисту від зносу ланцюгів мототехніки і велосипедів. Підходить також для
різноманітних обертових деталей, що потребують змащування. Водостійкий. Витісняє вологу та запобігає корозії.
Не стікає зі змащеного ланцюгу. Характеризується мінімальним утриманням бруду. Змащує точки, які важко
досягти. Запобігає розтягуванню ланцюга або надмірному натягу. Можна використовувати для дуже рухомих
ланцюгів. Не втрачає своєї властивості в діапазоні температур від -40 до +200 °С.

СИЛІКОНОВИЙ СПРЕЙ

400 МЛ

Захищає пластикові, гумові та металеві деталі всередині та зовні транспортного засобу та подовжує термін
їх експлуатації. Використовується для догляду, змащення, захисту та очищення. Запобігає тертю, статичному
навантаженню та утворенню іржі. Надає блиску і запобігає крихкості пластикових деталей (бампера, радіаторних
решіток, спойлерів, молдингів). Підходить для технічного обслуговування гумових деталей (дверних та
підкапотних ущільнювачів, гумових заглушок, шлангів, шин), запобігає їх плавленню, замерзанню, злипанню.
Захищає відкидні стелі та покриття від води. Має антистатичну дію. Захищає електричні ланцюги від вологи.
Забезпечує комфортну роботу ременя безпеки, кріплень даху, санчат сидінь. Усуває скрипіння дверних петель.
Запобігає скрипінню, що виникає між різними матеріалами, наприклад, пластиком і металом. Не залишає плям.

ТЕРМОСТІЙКИЙ ГЕРМЕТИК (ФОРМУВАЧ ПРОКЛАДОК) ЧЕРВОНИЙ

50 МЛ

Анаеробний герметик середньої міцності. Застосовується при проведенні ремонту вузлів двигуна і трансмісії,
працюючих в умовах підвищених робочих температур, а також для ремонту вузлів і агрегатів, що працюють в
постійному контакті з мастильними матеріалами, для герметизації важливих вузлів, де неприпустимо порушення
герметичності. Замінює будь-які заводські силіконові прокладки, штатні тверді і гумові прокладки.

ФІКСАТОР РІЗЬБИ ВИСОКОЇ МІЦНОСТІ (НЕРОЗ’ЄМНИЙ)

15 / 50 МЛ

Призначений для фіксації різьбових, штифтових і болтових з’єднань, які не потрібно буде згодом відкручувати та
знімати. Заповнюючи зазор, сприяє більш рівномірному розподілу навантаження, фіксує і герметизує з’єднання.
Захищає зафіксовані з’єднання від вологи і корозії, запобігає їх ослабленню і самовідгвинчуванню. Підходить
для з’єднань з діаметром різьби від М1 до М20. Витримує температуру до +180 °C. Міцність згідно моменту
відвертання – 33 Нм для болта М10.

ФІКСАТОР РІЗЬБИ СЕРЕДНЬОЇ МІЦНОСТІ (РОЗ’ЄМНИЙ)

15 / 50 МЛ

Застосовується для фіксації болтів, гвинтів і шпильок, які треба буде згодом відкручувати чи знімати; при
монтажі конвеєрних стрічок, механізмів та обладнання, для фіксації болтів двигуна. Підходить для з’єднань з
діаметром різьби від М1 до М36. Витримує температуру до +180 °C. Міцність згідно моменту відвертання –
26 Нм для болта М10.

ТОВ «КВАДРОКОМП»
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