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σύστημα λίπανσης.
 Καθαριστικό κινητήρα
 Καθαριστικό κινητήρα flush

Προστατευτικό κινητήρα 

σύστημα βενζίνης.
 Καθαριστικό συστήματος τροφοδ. βενζίνης  
 Καθαριστικό συστήματος βενζίνης plus  
 Καθαριστικό βαλβίδων - ακροφυσίων
  Ενισχυτικό οκτανίων Standard
 Καθαριστικό υγρό εισαγωγής αέρα (βενζίνη)
 Καθαριστικό spray εισαγωγής αέρα (βενζίνη)

σύστημα πετρελαίου.
 Καθαριστικό συστήματος τροφοδ. πετρελαίου
 Καθαριστικό συστήματος πετρελαίου plus
 Καθαριστικό υγρό εισαγωγής αέρα (πετρέλαιο)
 Καθαριστικό spray εισαγωγής αέρα (πετρέλαιο)
 Βακτηριοκτόνο πετρελαίου 1:1000 
 Αντιπαγωτικό πετρελαίου 1:1000
 Αναζωογονητικό υγρό  DPF   
 Υγρό καθαρισμού DPF
 Υγρό καθαριρισμού DPF Air Jet

σύστημα LPG.
 Καθαριστικό τροφοδοσίας βενζίνης - LPG  
 Καθαριστικό - προστατευτικό LPG   
 Προστατευτικό βαλβίδων κινητήρων LPG   

σύστημα ψύξης.
 Στεγανωτικό ψυγείου  
 Καθαριστικό ψυγείου    

σύστημα κλιματισμού.
 Καθαριστικό κλιματισμού
 Αναζωογονητικό spray κλιματισμού
 Αναζωογονητικό υγρό καμπίνας επιβατών

επιφάνειες κρυστάλλων.
 Αντιθαμβωτικό στεγανωτικό παρμπρίζ

κιβώτιο & σύστημα τιμονιού.
 Καθαριστικό κιβωτίου αυτ. μετάδοσης
 Προστατευτικό κιβωτίου αυτ. μετάδοσης
 Προστατευτικό συστήματος διεύθυνσης

προϊόντα συντήρησης .
 Καθαριστικό φρένων (spray)

 Λιπαντικό spray γενικής χρήσης
 Καθαριστικό καρμπυρατέρ (spray)

GAT κορυφαία προϊόντα.
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GAT τέλεια συντήρηση.

CeraGAT 500 (ενισχυτικό λαδιού) 4 

2 περιεχόμενα.



Καθαριστικό κινητήρα   Art. 62000. 
 •   Διαλύει λειτουργικά κατάλοιπα και σχηματισμούς ρητίνης από ολόκληρο το σύστημα λίπανσης 
 •   Εξουδετερώνει τα επιθετικά υπολείμματα της καύσης
 •   Ιδιαίτερα αποτελεσματικό κατά της τριβής
 •   Βελτιώνει αισθητά και εξισορροπεί τη συμπίεση σε 

όλους τους κυλίνδρους του κινητήρα

 

• Λιγότερο επιβλαβείς εκπομπές ρύπων 
 •   Επεκτίνει τη διάρκει ζωής του καταλυτικού μετατροπέα

•  διαρκεί  15 λεπτά
•  πριν από κάθε αλλαγή λιπαντικού
•  εύκολη διαδικασία χωρίς επιπλέον εργασία

Χρήση
σε όλους τους κινητήρες πετρελαίου και βενζίνης

Δοσολογία - Οδηγίες χρήσης
• 300 ml ανά 5 λίτρα λιπαντικού
• 60 ml ανά λίτρο λιπαντικού

πριν

μετά

σύστημα λίπανσης.

Εφαρμογή

3

Καθαριστικό κινητήρα flush   Art. 62054 (G131). 
• Διαλύει τα συσσωρευμένα λειτουργικά κατάλοιπα από το επάνω μέρος των κυλίνδρων 

 •   Συμβάλλει στην οικονομία καυσίμων και λιπαντικού
 •   Ιδιαίτερα αποτελεσματικό κατά της τριβής και των φθορών
 •   Βελτιώνει αισθητά και εξισορροπεί τη συμπίεση σε όλους 

τους κυλίνδρους του κινητήρα
• Λιγότερο επιβλαβείς εκπομπές ρύπων 

 •   Επεκτίνει τη διάρκει ζωής του καταλυτικού μετατροπέα

•  διαρκεί  15 - 20 λεπτά
•  πριν από κάθε αλλαγή λιπαντικού
•  εύκολη διαδικασία χωρίς επιπλέον εργασία

Χρήση
σε όλους τους κινητήρες πετρελαίου και βενζίνης

Δοσολογία - Οδηγίες χρήσης
• 300 ml ανά 5 λίτρα λιπαντικού
• 60 ml ανά λίτρο λιπαντικού

Εφαρμογή

 •   Αποτρέπει τη μόλυνση του νέου λιπαντικού από τα
τα κατάλοιπα του παλαιού λιπαντικού κατά την αλλαγή

1. Προσθέστε το στο σύστημα λίπανσης πριν από κάθε αλλαγή 
λαδιού. 2. Αφήστε τον κινητήρα στο ρελαντί για περίπου 15-20 
λεπτά. 3. Πραγματοποιήστε την αλλαγή λαδιού σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή. 

1. Προσθέστε το στο σύστημα λίπανσης πριν από κάθε αλλαγή 
λαδιού. 2. Αφήστε τον κινητήρα στο ρελαντί για περίπου 15-20 
λεπτά. 3. Πραγματοποιήστε την αλλαγή λαδιού σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή. 

Συσκευασία: 24 x 300 ml

Συσκευασία: 24 x 300 ml

πριν

μετά



 •   Εξαιρετικά αποτελεσματικό πακέτο προσθέτων
 •   Προσδίδει αυξημένες ιδιότητες κατά της φθοράς σε κάθε τύπο 

 • Μέγιστη διάρκεια ζωής του κινητήρα και των συστημάτων
 •   Ελαχιστοποιεί την τριβή και προστατεύει από την διάβρωση
 •   Αυξάνει την αξιοπιστία λειτουργίας σε υψηλές θερμοκρασίες
 •   Προστατεύει από την αραίωση του λιπαντικού, ειδικά σε 

  

περιπτώσεις συχνών σύντομων διαδρομών

Εφαρμογή
• ενεργεί κατά την λειτουργία
•  μετά από κάθε αλλαγή λιπαντικού
•  εύκολη διαδικασία χωρίς επιπλέον εργασία

Χρήση
σε όλους τους κινητήρες πετρελαίου και βενζίνης

Δοσολογία - Οδηγίες χρήσης
• 300 ml ανά 6 λίτρα λιπαντικού 
• 50 ml ανά λίτρο λιπαντικού

4 σύστημα λίπανσης.

CeraGAT 500 - Ενισχυτικό λιπαντικού   Art. 62002 (G102). 

 •   Πρόσθετο υψηλών επιδόσεων
 •   Ελαττώνει τις φθορές καθώς δημιουργεί μια προστατευτική επίστρωση  

• Κεραμικό ανθεκτικό στη φθορά και τη διάβρωση
 •   Ελαχιστοποιεί την τριβή
 •   Συμβατό με όλα τα απλά ή συνθετικά λιπαντικά κινητήρων 

• Ελαττώνει τον θόρυβο του κινητήρα και μειώνει τα καυσαέρια
 •   Καλύτερες επιδόσεις και βελτιστοποιημένη καύση

πιστοποιητικό.
 TÜV  Πιστοποιητικό αποτελεσματικής δράσης

Εφαρμογή
• ενεργεί κατά τη λειτουργία
•  μετά από κάθε αλλαγή λιπαντικού
•  εύκολη διαδικασία χωρίς επιπλέον εργασία

Χρήση
σε όλους τους κινητήρες πετρελαίου και βενζίνης

Δοσολογία
• 300 ml ανά 6 λίτρα λιπαντικού
• 50 ml ανά λίτρο λιπαντικού

Προστατευτικό κινητήρα   Art. 62001. 

 λιπαντικού και βελτιώνει τη λίπανση 

Προσθέστε το μετά την αλλαγή λιπαντικού στο ζεστό νέο λάδι. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ελέγξτε τη στάθμη του λιπαντικού πριν την εφαρμογή. 

Προσθέστε το στο ζεστό νέο λιπαντικό του κινητήρα μετά την αλλαγή 
λιπαντικού. Το προϊόν φτάνει στο μέγιστο της απόδοσής του μετά από 
διαδρομή 400 - 600 χλμ ΠΡΟΣΟΧΗ: Ελέγξτε τη στάθμη του λιπαντικού 
πριν την εφαρμογή. 

Συσκευασία: 24 x 300 ml

Συσκευασία: 24 x 300 ml



Καθαριστικό συστήματος τροφοδοσίας βενζίνης   Art. 62003. 
 •   Δραστικός καθαρισμός ολόκληρου του συστήματος τροφοδοσίας βενζίνης

 •   Εκτοπίζει την υγρασία, απομακρύνει λειτουργικά κατάλοιπα 
  και εμποδίζει τη δημιουργία νέων
 •  Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου
 •   Βελτιώνει την απόδοση του κινητήρα και  

  βελτιστοποιεί τις τιμές εκπομπής ρύπων
 •   Προστατεύει από τη διάβρωση και αυξάνει την

πιστοποιητικό.
 TÜV  Πιστοποιητικό αποτελεσματικής δράσης

Εφαρμογή
• Ενεργεί κατά την λειτουργία
•  Προστίθεται ανά 6 μήνες στη δεξαμενή πριν τη γεμίσετε
•  Εύκολη διαδικασία χωρίς επιπλέον εργασία

Χρήση
σε όλους τους κινητήρες βενζίνης

Δοσολογία
• 300 ml ανά 60 λίτρα βενζίνης 
•  0,5%  της ποσότητας βενζίνης στη δεξαμενή

  από τη δεξαμενή καυσίμου μέχρι τους θαλάμους καύσης

 αξιοπιστία λειτουργίας του κινητήρα

σύστημα τροφοδοσίας βενζίνης.

Εφαρμογή
• ενεργεί κατά τη χρήση
•  χρησιμοποιείται ανά  6μηνο ή κάθε  10.000  km
•  εύκολη χρήση χωρίς επιπλέον εργασία

Χρήση
σε όλους τους κινητήρες βενζίνης

Δοσολογία
• 300 ml ανά 60 λίτρα βενζίνης 
•  0,5%  του όγκου βενζίνης που περιέχεται στη δεξαμενή

Καθαριστικό συστήματος βενζίνης PLUS   Art. 62018 (G118). 

 •   Αφαιρεί λειτουργικά κατάλοιπα από ολόκληρο το σύστημα καυσίμου, από τη δεξαμενή μέχρι τους θαλάμους καύσης

 •   Διαλύει τα ανθεκτικά κατάλοιπα από το καρπυρατέρ και το 

 •   Αφαιρεί τα άκαυστα υπολείμματα άνθρακα από το επάνω   

μέρος των κυλίνδρων
 •   Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου 

• Βελτιώνει τις επιδόσεις του κινητήρα και μειώνει τις 

• Προστατεύει από τη διάβρωση
 •   Παρατείνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής του συστήματος 

 τροφοδοσίας βενζίνης και του καταλυτικού μετατροπέα
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 •   Δεσμεύει την υγρασία και το νερό που περιέχεται στο καύσιμο 

σύστημα ψεκασμού

εκπομπές καυσαερίων

5

Προσοχή: Καθαριστικό υγρό - και όχι υποκατάστατο καύσιμο!

Προσοχή: Καθαριστικό υγρό - και όχι υποκατάστατο καύσιμο!

Συσκευασία: 24 x 300 ml

Συσκευασία: 24 x 300 ml



6 σύστημα τροφοδοσίας βενζίνης.

Εφαρμογή
• ενεργεί κατά τη χρήση
• απαραίτητο κάθε 6 μήνες
•  εύκολη χρήση χωρίς επιπλέον εργασία

Χρήση
σε όλους τους κινητήρες βενζίνης

Δοσολογία
• 300 ml ανά 60 λίτρα βενζίνης  
•  0,5%  της ποσότητας του καυσίμου στη δεξαμενή

Καθαριστικό βαλβίδων & ακροφυσίων   Art. 62004 (G104). 
 •   Δραστικός καθαρισμός των βαλβίδων, των ακροφυσίων και της εισαγωγής χωρίς αποσυναρμολόγηση
 •   Αφαιρεί τα λειτουργικά κατάλοιπα από ολόκληρο το σύστημα ανάφλεξης 

• Βελτιώνει την απόδοση του κινητήρα
 •   Παρέχει σταθερά ισχυρή διαδικασία καύσης
 •   Συμβάλλει στην οικονομία καυσίμου και βελτιώνει   

τις τιμές των εκπεμπόμενων ρύπων
 •   Παρατείνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής του κινητήρα 
  

εξασφαλίζοντας την ομάλη λειτουργία του

Ενισχυτικό Οκτανίων Standard   Art. 62037. 

 •   Αυξάνει τον αριθμό των οκτανιών, σε καύσιμα με χαμηλά οκτάνια, κατά 3 μονάδες. 
 

• Για χρήση σε κινητήρες με υψηλότερες απαιτήσεις σε οκτάνια  
• Διαλύει και διασκορπίζει κατάλοιπα και ιζήματα από το σύστημα 
• Προστατεύει τις έδρες των βαλβίδων

 •   Βελτιώνει την εκκίνηση και την απόδοση με πλήρες φορτίο 

• Παρέχει ομαλότερο ρελαντί (λειτουργία εν στάση)
 •   Εξασφαλίζει σταθερότητα καύσης και συγχρονισμό βαλβίδων

Εφαρμογή
• ενεργεί κατά την λειτουργία
•  σε κάθε γέμισμα της δεξαμενής
•  εύκολη εφαρμογή χωρίς επιπλέον εργασία

Χρήση
σε όλους του κινητήρες βενζίνης

Δοσολογία
• 300 ml ανά 45 λίτρα βενζίνης 
• 100 ml ανά 15 λίτρα βενζίνης

Προσοχή: Καθαριστικό υγρό - και όχι υποκατάστατο καύσιμο!

Συσκευασία: 24 x 300 ml

Συσκευασία: 24 x 300 ml



σύστημα τροφοδοσίας βενζίνης.

Εφαρμογή
•  διαρκεί περίπου  30 λεπτά
• επανάλληψη κάθε 6 μήνες

Χρήση
σε όλους τους κινητήρες βενζίνης

Δοσολογία - Οδηγίες χρήσης
300 ml  σε κάθε εφαρμογή  

Καθαριστικό υγρό εισαγωγής αέρα (βενζίνης)   Art. 62022. 

 •   Δραστικός καθαρισμός βαλβίδων, ακροφυσίων και της εισαγωγής χωρίς αποσυναρμολόγηση
 •   Αφαιρεί τα κατάλοιπα από το σύστημα εισαγωγής αέρα, τους θαλάμους καύσης, τις βαλβίδες πεταλούδας, 
  τις βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής και τις έδρες τους
 •   Συνιστάται ειδικά για ανεπαρκή απόκριση των πεταλούδων,   

χαμηλή συμπίεση, καθώς και για ποβλήματα στην εκκίνηση
 •   Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου και τις τιμές των καυσαερίων 

• Εξασφαλίζει ομαλό ρελαντί (λειτουργία εν στάση)

τεχνικές συσκευές.
 Εφαρμόζεται αποκλειστικά με την συσκευή “GAT Stream“

Καθαριστικό spray εισαγωγής αέρα (βενζίνης)   Art. 62036 (G129). 
 •   Καθαρίζει και προστατεύει ολόκληρο το σύστημα εισαγωγής
 •   Απομακρύνει κατάλοιπα από το σύστημα εισαγωγής αέρα, 
  τους θαλάμους καύσης, τις βαλβίδες καρμπυρατέρ, τις   

βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής και έδρες τους
 •   Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου και τις τιμές καυσαερίων   

 •   Εξασφαλίζει την ομαλή και ισχυρή λειτουργία του κινητήρα

Εφαρμογή
δρά κατά τη χρήση

Χρήση
σε όλους τους κινητήρες βενζίνης

Δοσολογία - Οδηγίες χρήσης
εξαρτάται από την εφαρμογή

7

Το προϊόν νεφελοποιείται και ψεκάζεται από τη συσκευή GAT Stream και τη 
χρήση πεπιεσμένου αέρα 1,8 - 2 bar. με τον κινητήρα σε λειτουργία. 
Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης παρέχονται στη συσκευασία του προϊόντος και 
στο τεχνικό φυλλάδιο της συσκευής.

Ψεκάστε διακεκομένα στην εισαγωγή αέρα ενώ ο κινητήρας λειτουργεί.

Συσκευασία: 24 x 300 ml

Συσκευασία: 24 x 400 ml



8 σύστημα τροφοδοσίας πετρελαίου.

Καθαριστικό συστήματος τροφοδοσίας πετρελαίου   Art. 62006. 

Καθαριστικό συστήματος πετρελαίου Plus   Art. 62019 (G119). 

 
μέχρι τους θαλάμους καύσης  

• Απορροφά και απομακρύνει δραστικά την υγρασία από το σύστημα 
• Προστατεύει αποτελεσματικά την αντλία υψηλής πίεσης

 •   Παρέχει βέλτιστο ψεκασμό καυσίμου  

• Λιπαίνει και προστατεύει τα μέση του συστήματος καυσίμου
 •   Αυξάνει τη συμπίεση και βελτιώνει τις επιδόσεις

 •   Βελτιώνει την απόδοση του κινητήρα και μειώνει την κατανάλωση καυσίμου
 •   Αυξάνει την αξιοπιστία λειτουργίας του κινητήρα

  λιπαντικών και αιθάλης
 •  Εξασφαλίζει διαρκή λίπανση ειδικά  όταν χρησιμοποιούνται

 καύσιμα diesel χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο  

  
 ολόκληρο το σύστημα τροφοδοσίας, από την δεξαμενή

πιστοποιητικό.
 TÜV  Πιστοποιητικό αποτελεσματικής δράσης

 μέχρι και τους θαλάμους καύσης

Εφαρμογή
• ενεργεί κατά τη λειτουργία
•  ανά  6μηνο στη δεξαμενή πετρελαίου πριν τη γεμίσετε
•  εύκολη διαδικασία χωρίς επιπλέον εργασία

Χρήση
σε όλους τους κινητήρες diesel  ( common  rail ή αντλίας ψεκασμού)

Δοσολογία
• 300 ml ανά 60 λίτρα πετρελαίου 
•  0,5%   της ποσότητας πετρελαίου στη δεξαμενή

 •   Διαλύει και διασκορπίζει σωστά τα κατάλοιπα άνθρακα, 

 •   Αφαιρεί αξιόπιστα τα λειτουργικά κατάλοιπα από

 •  Αποτέπει τη συγκέντρωση καταλοίπων στο σύστημα ψεκασμού

 •   Αφαιρεί αξιόπιστα τα λειτουργικά κατάλοιπα από ολόκληρο το σύστημα καυσίμου, από τη δεξαμενή

 •   Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου και τα καυσαέρια  

• Συνιστάται ιδιαίτερα για μεγάλα διαστήματα συντήρησης

Εφαρμογή
• ενεργεί κατά την λειτουργία
•  ανά 6μηνο στη δεξαμενή πετρελαίου πριν τη γεμίσετε
•  εύκολη διαδικασία χωρίς επιπλέον εργασία

Χρήση
σε όλους τους κινητήρες diesel  ( common rail  ή αντλίας ψεκασμού)

Δοσολογία
• 300 ml ανά 80 λίτρα πετρελαίου
• 75ml ανά 20 λίτρα πετρελαίου
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Προσοχή: Καθαριστικό υγρό - και όχι υποκατάστατο καύσιμο!

Προσοχή: Καθαριστικό υγρό - και όχι υποκατάστατο καύσιμο!

Συσκευασία: 24 x 300 ml

Συσκευασία: 24 x 300 ml



σύστημα τροφοδοσίας πετρελαίου.

Εφαρμογή
•  διαρκεί περίπου  30 λεπτά
• επανάλληψη κάθε 6 μήνες

Χρήση
σε όλους τους κινητήρες πετρελαίου

Δοσολογία - Οδηγίες χρήσης
300 ml  σε κάθε εφαρμογή  

Καθαριστικό υγρό εισαγωγής αέρα (diesel)   Art. 62034. 

 •   Καθαρίζει και προστατεύει ολόκληρο το σύστημα εισαγωγής αέρα
 •   Αφαιρεί τα κατάλοιπα από το σύστημα εισαγωγής αέρα, τους θαλάμους καύσης, τις βαλβίδες πεταλούδας, 
  τις βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής και τις έδρες τους
   •   Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου και τις τιμές των καυσαερίων 

• Εξασφαλίζει ομαλό ρελαντί (λειτουργία εν στάση)

τεχνικές συσκευές.
 Εφαρμόζεται αποκλειστικά με την συσκευή “GAT Stream“

Καθαριστικό spray εισαγωγής αέρα (diesel)   Art. 62035 (G128). 
 •   Καθαρίζει και προστατεύει ολόκληρο το σύστημα εισαγωγής
 •   Απομακρύνει κατάλοιπα από το σύστημα εισαγωγής αέρα, 
  τους θαλάμους καύσης, τις βαλβίδες πεταλούδας, τις   

βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής και τις έδρες τους
 •   Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου και τις τιμές καυσαερίων   

 •   Εξασφαλίζει την ομαλή και ισχυρή λειτουργία του κινητήρα

Εφαρμογή
δρά κατά τη χρήση

Χρήση
σε όλους τους κινητήρες πετρελαίου

Δοσολογία - Οδηγίες χρήσης
εξαρτάται από την εφαρμογή

9

Ψεκάστε διακεκομένα στην εισαγωγή αέρα ενώ ο κινητήρας λειτουργεί.

Συσκευασία: 24 x 300 ml

Συσκευασία: 24 x 400 ml

Το προϊόν νεφελοποιείται και ψεκάζεται από τη συσκευή GAT Stream και τη 
χρήση πεπιεσμένου αέρα 1,8 - 2 bar. με τον κινητήρα σε λειτουργία. 
Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης παρέχονται στη συσκευασία του προϊόντος και 
στο τεχνικό φυλλάδιο της συσκευής.



10 σύστημα τροφοδοσίας πετρελαίου.

Βακτηριοκτόνο πετρελαίου 1:1000   Art. 62007 (G107). 

Αντιπαγωτικό πετρελαίου 1:1000   Art. 62008 (G108). 

  
• Προστασία μέχρι και τους -28 °C 
• Αποτρέπει αξιόπιστα το σχηματισμό κρυστάλλων παραφίνης σε συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών

 • Εξασφαλίζει άρτια λειτουργία όλων των μερών του συστήματος τροφοδοσίας καυσίμου και παρέχει
 ασφαλείς συνθήκες οδήγησης

 •   Συμπυκνωμένο προϊόν υψηλής απόδοσης με ευρύ φάσμα δράσης
 •   Για προληπτική χρήση από βακτήρια, μύκητες και ένζυμα

 •  Για καθαρή και ισχυρή καύση και αξιόπιστη απόδοση του κινητήρα

   ολόκληρο το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου 

Εφαρμογή
• ενεργεί κατά τη λειτουργία
•  ανά  4 - 6 μήνες στη δεξαμενή πετρελαίου πριν τη γεμίσετε
•  εύκολη διαδικασία χωρίς επιπλέον εργασία

Χρήση
σε όλους τους κινητήρες diesel 

Δοσολογία
• 150 ml ανά 150 λίτρα πετρελαίου 
•  αναλογία χρήσης 1:1000

 •   Υποστηρίζει την ομαλή λειτουργία όλων των τμημάτων του συστήματος τροφοδοσίας diesel 

 •   Σκοτώνει άμεσα όλα τα μικρόβια και απολυμαίνει προληπτικά

 •  Η συχνή χρήση του αποτρέπει την ανάπτυξη νέων βακτηρίων

 •   Εξασφαλίζει βελτιωμένες ιδιότητες ροής σε όλα τα καύσιμα diesel

 •   Βελτιώνει τις ιδιότητες διήθησης του καυσίμου (φιλτράρισμα) και αποτρέπει τη στόμωση (φραγή)   

• Εξασφαλίζει βελτιωμένη εκκίνηση εν ψυχρώ κατά τη χειμερινή περίοδο

Εφαρμογή
• ενεργεί κατά την λειτουργία
•  εφαρόζεται όταν απαιτηθεί
•  εύκολη διαδικασία χωρίς επιπλέον εργασία

Χρήση
σε όλους τους κινητήρες και τις δεξαμενές αποθήκευσης diesel

Δοσολογία
• 150 ml ανά 150 λίτρα πετρελαίου
• αναλογία χρήσης 1:1000

 

 των φίλτρων πετρελαίου

Συσκευασία: 24 x 150 ml

Συσκευασία: 24 x 150 ml



σύστημα τροφοδοσίας πετρελαίου.

Εφαρμογή
•  ενεργεί κατά τη λειτουργία
• προστίθεται στη δεξαμενή, πριν την πλήρωση, ανά 5.000 km

Χρήση
σε όλα τα φίλτρα σωματιδίων diesel (DPF)

Δοσολογία
• 300 ml  ανά 60 λίτρα πετρελαίου  

Υγρό αναζωογόνησης DPF   Art. 62009 (G109). 

 •   Πρόσθετο υψηλών επιδόσεων για τη μείωση της αιθάλης

 •   Μειώνει τις τιμές εκπομπής των ρύπων στα καυσαέρια 
   •   Για την ομαλή λειτουργία όλων των μερών του συστήματος 

• Υποστηρίζει την αναζωογόνηση του φίλτρου σωματιδίων (DPF)

Υγρό καθαρισμού DPF   Art. 62010 (G110). 
 •   Σύνθεση με υψηλή καθαριστική δράση
 •   Για καθαρισμό των φίλτρων που έχουν που έχουν αφαιρεθεί 
  

λειτουργικότητά του
 •   Μειώνει τις τιμές εκπομπής των καυσαερίων   

 •   Προφανές οικονομικό όφελος σε σύγκριση με το κόστος που

Εφαρμογή
•  χρόνος δράσης 8 - 10 ώρες περίπου

Χρήση
σε όλα τα φίλτρα σωματιδίων diesel (DPF)

Δοσολογία - Οδηγίες χρήσης
εξαρτάται από τo μέγεθος του φίλτρου (συμβουλευτείτε
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 •   Αυξάνει την απόδοση του κινητήρα. Συμβατό με όλους τους κινητήρες diesel 

 και αξιόπιστη λειτουργία του κινητήρα 

• Βελτιώνει τη σταθερότητα του καυσίμου στη δεξαμενή
• Αυξάνει τις ιδιότητες εκκίνησης εν ψυχρώ

•  εύκολη διαδικασία χωρίς επιπλέον εργασία

• 0,5% της ποσότητας του πετρελαίου στη δεξαμενή  

 •   Διαλύει τα κατάλοιπα στο φίλτρο και ανανεώνει πλήρως την

απαιτείται για τοποθέτηση ενός νέου φίλτρου σωματιδίων

•  όποτε απαιτείται

τις οδηγίες που παρέχονται στη συσκευασία)

Αναλογία διαλύματος εφαρμογής 1:4 με νερό (1 L υγρού επαρκεί για 4 L διαλύματος 
καθαρισμού). Σε περίπτωση ισχυρής μόλυνσης χρησιμοποιήστε αναλογία 1:1. Είναι 
κατάλληλο για όλα τα φίλτρα σωματιδίων ντίζελ (DPF). 
Διαδικασία: 1. Ξεμοντάρετε το φίλτρο DPF και γεμίστε το με το διάλυμα καθαρισμού (3-5 
λίτρα περίπου, ανάλογα με το μέγεθος του φίλτρου). 2. Αφήστε το προϊόν να δράσει για 
περίπου 8 έως 10 ώρες. 3. Ελέγχετε τακτικά τη στάθμη και συμπληρώστε διάλυμα εαν 
χρειαστεί. 4. Αδειάστε το φίλτρο σωματιδίων. 5. Ξεπλύνετε καλά το φίλτρο με καθαρό νερό 
μετά τη διαδικασία καθαρισμού. 6. Τοποθετήστε το φίλτρο σωματιδίων diesel στη θέση του 
και λειτουργήστε τον κινητήρα για τουλάχιστον 15 λεπτά.

Συσκευασία: 24 x 300 ml

Συσκευασία: 12 x 1000 ml  και 4 x 5 L



Υγρό καθαρισμού DPF Air-Jet   Art. 62030 (G124). 
 •   Εφαρμόζεται με την ειδική συσκευή συμπιεσμένου αέρα
 •   Διαλύει τα κατάλοιπα και ανανεώνει την λειτουργικότητα

 •  Διαλύει όλα τα λειτουργικά κατάλοιπα και τη βρωμιά

   που απαιτείται για την τοποθέτηση ενός νέου φίλτρου 

Εφαρμογή
με χρήση του πιστολιού συμπιεσμένου αέρα και με τον

Χρήση
σε όλα τα φίλτρα σωματιδίων diesel

Δοσολογία Οδηγίες χρήσης
• περίπου 500 ml σε κάθε καθαρισμό 
•  ανάλογα με τον όγκο των υπολειμμάτων

 •   Υψηλής επίδοσης καθαριστικό υγρό 

 •   Παρέχει αυτονόητη οικονομία σε σύγκριση με το κόστος 

τεχνικές συσκευές.
 Συσκευή συμπιεσμένου αέρα (GAT Air-Jet pistol). Διατίθεται σε

 του φίλτρου σωματιδίων diesel (DPF) 

 •   Άμεσα βιοαποικοδομήσιμο 

GAT πιστοποιημένα προϊόντα.

12 σύστημα τροφοδοσίας πετρελαίου.

Το TÜV Thüringen είναι ανεξάρ-
τητο διεθνές ινστιτούτο που 
η λειτουργία του  ελέγχεται
από το Γερμανικό κράτος. 

Τα προϊόντα, οι ιδιότητες
και η εφαρμογή τους 

υπόκεινται σε δοκιμα-  
σίες με βάση συγκεκρι-
μένα κριτήρια και έτσι
πιστοποιούνται με την 
διεθνώς επίσημα εγκεκρι-  

μένη σφραγίδα  του  “TÜV  -
Thüringen” .

Διαδικασία: 1. Αποσυναρμολογήστε τη θερμοκρασία ή τους αισθητήρες πίεσης απ  το φίλτρο ό
σωματιδίων ντίζελ. 2. Γεμίστε το δοχείο με το DPF-Jet Air υγρό, ασκήστε πίεση αέρα    (2,5 - 4,0 
bar) και ρυθμίστε την πίεση στη συσκευή. 3. Ψεκάστε το προϊόν σε διαστήματα των 5 υτερο-δε
λέπτων μέσω του  καθετήρα εντός του DPF. Προτείνεται η εφαρμογή τουλάχιστον 500 ml υ το
DPF-Jet Air Fluid, ανάλογα με το βαθμό της μόλυνσης. Επαναλάβετε τη διαδικασία εάν είναι 
απαραίτητο. 4. Τοποθετήστε πάλι τους αισθητήρες και πραγματοποιήστε ένα test drive (> 20 
λεπτά). Τα σωματίδια αιθάλης που έχουν διαλυθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
καθαρισμού θα καούν κατά την διάρκεια της τακτικής διαδικασίας αναγέννησης. Εάν η 
αναγέννηση DPF δεν ξεκινήσει αυτόματα, σας συνιστούμε να την ενεργοποιήσετε χειρ κίνητα ο
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

κινητήρα σβηστό

Συσκευασία: 12 x 1000 ml και 4 x 5 L

 συλλογή 2 x 2 προϊόντων DPF για αρχική χρήση. Ενημερωθείτε!



σύστημα τροφοδοσίας LPG.

Εφαρμογή
•  ενεργεί κατά τη λειτουργία
• κάθε 3-4 μήνες ή 10.000 χλμ στη δεξαμενή βενζίνης πριν το γέμισμα

Χρήση
σε όλους τους δισθενείς (βενζίνη/LPG) κινητήρες

Δοσολογία
• 300 ml  για κάθε 60 λίτρα βενζίνης  

Καθαριστικό τροφοδοσίας βενζίνης - LPG   Art. 62038. 

 •   Προϊόν υψηλής απόδοσης για κινητήρες αερίου υγροποιημένου πετρελαίου (LPG)
 •   Αφαιρεί τα λειτουργικά κατάλοιπα από ολόκληρο το σύστημα αναφλεξης

   •   Προστατεύει τις βαλβίδες από τη φθορά και την διάβρωση 

• Ομαλοποιεί την κατανάλωση καυσίμου και την εκπομπή ρύπων

Καθαριστικό προστατευτικό LPG   Art. 62040. 
 •   Καθαρίζει και προστατεύει ολόκληρο το σύστημα αερίου από τη διάβρωση
 •   Προστατεύει από το κροτάλισμα των βαλβίδων 
  

 •   Παρέχει διαρκή προστασία των βαλβίδων και των εδρών τους   

 •   Ομαλοποιεί την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές ρύπων

Εφαρμογή
•  δρά κατά τη χρήση

Χρήση
σε όλους τους δισθενείς κινητήρες (LPG/βενζίνη)

Δοσολογία
•  120 ml για κάθε 50 λίτρα αερίου
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 •   Περιέχει συστατικά λίπανσης υψηλής αποτελεσματικότητας

• Βελτιώνει την αξιοπιστία λειτουργίας του κινητήρα
• Αυξάνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα
• Προστατεύει από το κροτάλισμα των βαλβίδων

•  εύκολη διαδιακασία χωρίς επιπλέον εργασία

• 0,5% της ποσότητας της βενζίνης στη δεξαμενή  

 •   Απορροφά την βλαβερή υγρασία 
 •   Αποτρέπει δραστικά το σχηματισμό καταλοίπων από την καύση 

 •   Παρατείνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα

•  κάθε 3-4 μήνες στη δεξαμενή αερίου πριν την πλήρωση
με χρήση του κατάλληλου προσαρμογέα

•  60 ml για κάθε 25 λίτρα αερίου

Προσοχή: Καθαριστικό υγρό - και όχι υποκατάστατο καύσιμο!

Συσκευασία: 24 x 300 ml

Συσκευασία: 24 x 120 ml



Προστατευτικό βαλβίδων κινητήρων LPG   Art. 62039 (G134). 
 •   Υψηλών επιδόσεων πρόσθετο καυσίμου
 •   Μειώνει αισθητά τη φθορά των βαλβίδων και των εδρών τους

 •  Παρέχει μόνιμη λίπανση των βαλβίδων

  

Εφαρμογή
• ενεργεί κατά τη λειτουργία

Χρήση
σε εμπορικά διαθέσιμες συσκευές αυτόματης διανομής σε

Δοσολογία
• 500 ml για κάθε 50 λίτρα καυσίμου 
•  250 ml για 25 λίτρα καυσίμου

 κατάλοιπα από ολόκληρο το σύστημα ανάφλεξης 

 •   Ρυθμίζει την καύση και μειώνει την εκπομπή καυσαερίων 

 •   Εξασφαλίζει προστασία μεγάλης διάρκειας 

7

GAT βιομηχανική σειρά.

Μόνο τα καθαρά συστήματα μπορούν να εγγυηθούν
αξιόπιστη, ασφαλή και μακροχρόνια απόδοση των

GAT  Υγρά υψηλών επιδόσεων

•  μειώνουν αισθητά εργασίες συντήρησης - επισκευών
•  μειώνουν τους χρόνους εκτός λειτουργίας
• παρατείνουν τα διαστήματα συντήρησης
•  αυξάνουν τη διάρκεια ζωής και τη λειτουργικότητα των 

υδραυλικών συστημάτων, ενώ διατηρούν μακροχρόνια 
   την αξία των κινητήρων και των συγκροτημάτων

Σαρώστε τον κωδικό
και δείτε τον κατάλογο

κινητήρων και των συγκροτημάτων.

 •   Αφαιρεί διαρκώς και αξιόπιστα ακόμα και τα πιο μικρά 

 •   Προστατεύει από το κροτάλισμα των βαλβίδων 
 •   Παρατείνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα 

• Προσοχή: να ακολουθείτε πιστά τις αντίστοιχες οδηγίες
του κατασκευαστή!

δισθενή οχήματα (τροφοδοτούμενα με βενζίνη/αέριο)

14 σύστημα τροφοδοσίας LPG.

Συσκευασία: 12 x 500 ml και 12 x 1000 ml



Εφαρμογή
•  διαρκεί περίπου 10 λεπτά
• όταν απαιτείται

Χρήση
σε όλους τα συστήματα ψύξης

Δοσολογία - Οδηγίες χρήσης
• 300 ml  για χωρητικότητα συστημάτων μέχρι και 12 λίτρα  

Στεγανωτικό ψυγείου   Art. 62011. 

 •   Σφραγίζει αξιόπιστα τριχοειδείς ρωγμές και μικρές διαρροές
 •   Χρησιμοποιείται και για προληπτικούς λόγους

   •   Προστατεύει από απώλεια ψυκτικού υγρού 

• Προστατεύει από ενδεχόμενη ζημία στον κινητήρα

Καθαριστικό ψυγείου   Art. 62012. 
 •   Περιέχει συστατικά ταχείας δράσης για την αφαίρεση των λειτουργικών καταλοίπων από ολόκληρο

 σύστημα ψύξης
  

 •   Βελτιώνει την απόδοση ψύξης - θέρμανσης 

  

Εφαρμογή
•  διαρκεί περίπου 30 λεπτά

Χρήση
σε όλα τα συστήματα ψύξης

Δοσολογία - Οδηγίες χρήσης
•  300 ml για κάθε 10 λίτρα ψυκτικού υγρού

15

 •   Απαλλάσσει από πολυέξοδες επισκευές

• 25 ml για κάθε λίτρο ψυκτικού υγρού  

 •   Διαλύει και αφαιρεί τις εμφράξεις 
 •   Βελτιώνει την απόδοση των βαλβίδων, του θερμοστάτη 

 •   Παρατείνει τη διάρκεια ζωής του συγκροτήματος

•  σε κάθε αλλαγή ψυκτικού υγρού

•  30 ml για κάθε λίτρο ψυκτικού

σύστημα ψύξης.

 και της αντλίας νερού

1. Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού. 2. Προσθέστε το προϊόν σε θερμό 
σύστημα ψύξης. Θέστε όλους τους διακόπτες στην ένδειξη "ΗΟΤ". 3. Αφήστε τον 
κινητήρα στο ρελαντί για περίπου 10 λεπτά. 4. Ελέγξτε ξανά τη στάθμη του ψυκτικού 
υγρού και βεβαιωθείτε εάν η σφράγιση ήταν επιτυχής.
Προσοχή: Ανοίξτε τη τάπα του ψυγείου αργά και τμηματικά - σοβαρός κίνδυνος 
εγκαυμάτων!

1. Προσέστε το στο σύστημα ψύξης πριν την αντικατάσταση του ψυκτικού υγρού.     
2. Θέστε όλους τους διακόπτες στην ένδειξη "ΗΟΤ". 3. Αφήστε τον κινητήρα στο 
ρελαντί για περίπου 30 λεπτά. 4. Αδειάστε εντελώς το σύστημα και ξεπλύνετε με 
καθαρό νερό. 5. Γεμίστε το σύστημα ψύξης ακολουθώντας τις οδηγίες του 
κατασκευαστή.
Προσοχή: Ανοίξτε τη τάπα του ψυγείου αργά και τμηματικά - σοβαρός κίνδυνος 
εγκαυμάτων!

Συσκευασία: 24 x 300 ml

Συσκευασία: 24 x 300 ml



16 σύστημα κλιματισμού.

Καθαριστικό κλιματισμού   Art. 62013. 

Αναζωογονητικό κλιματισμού   Art. 62014. 

  
• Εξαλοίφει τις δυσάρεστες οσμές 
• Σκοτώνει βακτήρια και άλλους μικροοργανισμούς

 • Παρέχει καθαρό και φρέσκο αέρα

 •   Για αποτελεσματικό επαγγελματικό καθαρισμό και απολύμανση του συτήματος κλιματισμού
 •   Σκοτώνει άμεσα μικροοργανισμούς όπως βακτήρια και μύκητες

 •  Εύκολο στη χρήση χωρίς ανάγκη αποσυναρμολόγησης του

  

Εφαρμογή
• διαρκεί περίπου 15 λεπτά
•  ανά  6 μήνες

Χρήση
σε όλα τα συστήματα κλιματισμού 

Δοσολογία
• 400 ml για 1 - 2 εφαρμογές 

 •   Παρέχει καθαρό και φρέσκο αέρα 

συστήματος κλιματισμού

 •   Καθαρίζει και απολυμαίνει το σύστημα κλιματισμού και το εσωτερικό του οχήματος

 •   Αφήνει ένα ευχάριστο και φρέσκο άρωμα στο εσωτερικό του οχήματος  
 

Εφαρμογή
• διαρκεί περίπου 2 λεπτά
•  ανά 6 μήνες

Χρήση
σε όλα τα συστήματα κλιματισμού

Δοσολογία
150 ml για 1 εφαρμογή

 •   Αφήνει ένα ευχάριστο και φρέσκο άρωμα στο εσωτερικό
 του οχήματος

1. Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. 2. Προσαμόστε το 
ακροφύσιο στη φιάλη. 3. Εισάγετε το ακροφύσιο στο σωληνάκι 
αποχέτευσης του συστήματος κλιματισμού και ψεκάστε το 
προϊόν γενναιόδωρα. 4. Αφήστε το προϊόν να δράσει για 
περίπου. 15 λεπτά. Ακολουθήστε τις οδηγίες συντήρησης του 
κατασκευασή για τον καθαρισμό του air-condi�on.

1. Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. 2. Στεγνώστε το σύστημα A/C για 
5-10 λεπτά στις ακόλουθες ρυθμίσεις: κινητήρας: ΟΝ, A/C: OFF, ροή του 
αέρα: λειτουργία ανακύκλωσης αέρα, θερμοκρασία: HOT, ανεμιστήρας: 
στο ανώτατο όριο. 3. Τοποθετήστε τη συσκευασία στο πατάκι ποδιών 
του συνοδηγού. 4. Ενεργοποιήστε το A/C σε λειτουργία ανακύκλωσης 
αέρα, τον ανεμιστήρα στη μέγιστη ροή, τη θερμοκρασία στο ελάχιστο. 5. 
Πιέστε προς τα κάτω το ακροφύσιο ψεκασμού. 6. Κρατήστε τις πόρτες και 
τα παράθυρα κλειστά. Η φιάλη ψεκάζει  αυτόματα το προϊό για 2 λεπτά.             
7. Αφήστε το A/C σε λειτουργία για ακόμη 5 λεπτά. Στη συνέχεια αερίστε 
το εσωτερικό του οχήματος σωστά.

Συσκευασία: 12 x 400 ml

Συσκευασία: 12 x 150 ml



Εφαρμογή
•  διαρκεί περίπου 15 λεπτά
• ανά 6 μήνες με χρήση της ειδικής συσκευής

Χρήση
σε όλα τα συστήματα κλιματισμού

Δοσολογία - Οδηγίες χρήσης
• 125 ml  για 1 εφαρμογή   

Αναζωογονητικό καμπίνας επιβατών   Art. 62032. 

 •   Φρεσκάρει τον αέρα στον εσωτερικό χώρο του οχήματος
 •   Εξαλοίφει τις δυσάρεστες οσμές

   •   Απολυμαίνει την ατμόσφαιρα στον χώρο επιβατών 

• Συμβατό με όλες τις επαγγελματικκές συσκευές νεφελοποίησης

Αντιθαμβωτικό - στεγανωτικό παρμπρίζ.   Art. 62951 
 •   Κάθε συλλογή περιέχει:  75 ml γαλάκτωμα καθαρισμού

 2 x 15 ml συστατικά στεγανοποίησης

  

  

Εφαρμογή
•  διαρκεί περίπου 30 λεπτά

Χρήση
σε όλα τις γυάλινες επιφάνειες

Δοσολογία
η συσκευασία είναι αρκετή για 1 όχημα
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 •   Παρέχει ένα διαρκές φρέσκο και υγιεινό περιβάλλον στην καμπίνα

 •   Εύκολη εφαρμογή 
 •   Μακροχρόνια προστασία από βρωμιά και έντομα 

 •   Παρατείνει τη διάρκεια ζωής του συγκροτήματος

•  κάθε 12 μήνες ή 10.000 km

(παρμπρίζ, προβολείς, καθρέφτες)

σύστημα κλιματισμού. - παρμπριζ.

τεχνικές συσκευές.
 Συσκευή νεφελοποίησης GAT (Fresh’nAir) Art. 62900

 3 υφάσματα γυαλίσματος

 •   Βελτιώνει την απόδοση ψύξης - θέρμανσης 

 1. Ανακινήστε καλά το προϊόν πριν από τη χρήση και εφαρμόστε
σύμφωνα με το εγχειρίδιο της συσκευής. 2. Τοποθετήστε τη συσκευή
 στο χώρο για τα πόδια του συνοδηγού. 3. Ενεργοποιήστε το σύστημα
A/C (λειτουργία ανακύκλωσης αέρα, πλήρης ισχύς του ανεμιστήρα).
 4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Κρατήστε τις πόρτες και τα παράθυρα
κλειστά. Υγρό προϊόν για εφαρμογή με εμπορικώς διαθέσιμες συσκευές εκνέφωσης. 
125 ml επαρκούν για μία εφαρμογή. Διάρκεια ανάλογα με τη συσκευή που 
χρησιμοποιείται.

• Μία συσκευασία (250  ml) αρκεί για 2 εφαρμογές   

Οδηγίες χρήσης: βλέπε συσκευασία

Συσκευασία: 24 x 250 ml

Συσκευασία: set 3 τεμαχίων



18 σύστημα μετάδοσης & διεύθυνσης κίνησης.

Καθαριστικό κιβωτίου αυτόματης μετάδοσης.   Art. 62023 (G121) 

Προστατευτικό κιβωτίου αυτόματης μετάδοσης.   Art. 62024 

  
• Εγγυάται μαλακές αλλαγές 
• Εξασφαλίζει άμεση ανταπόκριση και γρήγορη επιτάχυνση

 

 •   Υψηλής απόδοσης καθαριστικό για αυτόματα κιβώτια
 •   Αφαιρεί τα λειτουργικά κατάλοιπα 

 •  Εξασφαλίζει ομαλές αλλαγές και άμεση ανταπόκριση

  

Εφαρμογή
• διαρκεί περίπου 15 λεπτά
•  πριν από κάθε αλλαγή των υγρών του κιβωτίου (ATF)

Χρήση
σε όλα τα αυτόματα κιβώτια

Δοσολογία
• 300 ml για χωρητικότητες μέχρι 8 λίτρα

 •   Προστατεύει από τη διάβρωση και την πρόωρη φθορά

 •   Διατηρεί την υψηλή απόδοση του συγκροτήματος μετάδοσης

 •   Προστατεύει από τη διάβρωση και την πρόωρη φθορά  
 

Εφαρμογή
• ενεργεί κατά τη λειτουργία
•  μετά από κάθε αλλαγή υγρών του κιβωτίου (ATF)

Χρήση
σε όλα τα αυτόματα κιβώτια

Δοσολογία - Οδηγίες χρήσης
• 300 ml για χωρητικόητες μέχρι και 5 λίτρα

• 40 ml για κάθε λίτρο λιπαντικού υγρού (ATF)

 •   Εγγυάται την ομαλή λειτουργία του κινητήρα

• 60 ml για κάθε λίτρο λιπαντικού υγρού (ATF)

 •  Υποστηρίζει την ομαλή λειτουργία του κινητήρα

• Υποστηρίζει την καθαριστική δράση του λιπαντικού (ATF)

1. Προσθέστε το προϊόν στο αυτόματο κιβώτιο πριν από την αλλαγή 
του λαδιού του κιβωτίου. 2. Θέστε σε λειτουργία τον κινητήρα για 
περίπου 15 λεπτά με συχνές αλλαγές ταχυτήτων (χρησιμοποιήστε 
όλες τις θέσεις). 3. Αλλάξτε το λιπαντικό αυτόματης μετάδοσης και 
το φίλτρο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Προστίθεται κατ' ευθείαν στο σύστημα του κιβωτίου αυτόματης 
μετάδοσης. 

Συσκευασία: 24 x 300 ml, 12 x 1000 ml και 4 x 5 L

Συσκευασία: 24 x 300 ml, 12 x 1000 ml και 4 x 5 L



Εφαρμογή
•  ενεργεί κατά τη λειτουργία
• μετά από κάθε αλλαγή των υγρών του συστήματος (ATF)

Χρήση
σε δυναμικά συστήματα διεύθυνσης και διαφορικά

Δοσολογία - Οδηγίες χρήσης
• 100  ml  για χωρητικότητες μέχρι 2 λίτρα  

Προστατευτικό συστήματος διεύθυνσης κίνησης.   Art. 62031 (G125) 

Καθαριστικό φρένων (spray)   Art. 62 1. 0 5

  

  

Εφαρμογή
απλή και εύκολη διαδικασία

Χρήση
συγκροτήματα δισκοφρένων, συμπλέκτη κλπ

Δοσολογία
εξαρτάται από την εργασία - εφαρμογή

19σύστημα διεύθυνσης. - προϊόντα συντήρησης.

  
• Η βάση του αποτελείται από ειδικού τύπου λευκές αλκοόλες 
• Καθαρίζει εύκολα και γρήγορα τύμπανα, δισκόφρενα,

 τακάκια, μπλόκ φρένων και μέρη του συμπλέκτη 

 •   Δεν περιέχει ακετόνη (acetone)

 •   Αφαιρεί λάδια, βρωμιά και υπολείμματα γράσου   
  •   Ιδανικό για καθαρισμό πολύ ακάθαρτων μηχανικών μερών
 •   Ελεύθερο CFC, HFC καθώς και από άλλα διαβρωτικά στοιχεία

 •   Προστατεύει όλα τα μέρη του συστήματος διεύθυνσης από την διάβρωση και τη φθορά
 •   Προστατεύει από την οξείδωση και δρά κατά ου αφρισμού

 •  Εγγυάται την ασφαλή και ομαλή λειτουργία του συστήματος  

 •   Ελαττώνει τον θόρυβο κατά τη λειτουργία

• 50  ml  για κάθε λίτρο υγρού του συστήματος  

άλλες μορφές.
 επίσης διαθέσιμο σε υγρή μορφή, σε μεγαλύτερες συσκευασίες:

Προστίθεται απευθείας στο σύστημα διεύθυνσης μετά την αλλαγή του λαδιού 
του υδραυλικού τιμονιού. Πριν από την προσθήκη του προϊόντος αφαιρέστε 
την αντίστοιχη ποσότητα του υδραυλικού υγρού. 

Συσκευασία: 24 x 100 ml

Συσκευασία: 12 x 500 ml

 4 x 5 L, 30 L και 60 L



20 προϊόντα συντήρησης.

Λιπαντικό γενικής χρήσης (spray)   Art. 62017. 

Καθαριστικό καρπυρατέρ (spray)   Art. 62016. 

  
• Κατάλληλο για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό του 

συγκροτήματος του καρμπυρατέρ
 

 •   Συστατικά υψηλής δράσης για μείωση της τριβής και των φθορών
 •   Απωθει το νερό και απομακρύνει την υγρασία 

 •  Λιπαίνει και εξαλοίφει θορύβους και τριξίματα

  

Εφαρμογή
εύκολη και απλή εφαρμογή

Χρήση
προϊόν πολλαπλών χρήσων

Δοσολογία
εξαρτάται από την εφαρμογή

 •   Χρήσιμο στην αποσυναρμολόγηση διαβρωμένων μερών

 •   Ειδική σύνθεση με καθαριστικούς παράγοντες

 •   Αφαιρεί άμεσα τα λειτουργικά κατάλοιπα (καύσιμα, λάδια
 

Εφαρμογή
εύκολή και απλή διαδικασία

Χρήση
σε όλα τα συγκροτήματα καρμπυρατέρ (γενική χρήση)

Δοσολογία
εξαρτάται από την εφαρμογή

 ή γράσο) από την εισαγωγή και το σώμα του καρμπυρατέρ

 •  Προστατεύει από τη διάβρωση και τη σκουριά

• Ιδανικό για επισκευές ή αποσυναρμολόγηση

 •  Μειώνει τον χρόνο/κόπο κατά την αποσυναρμολόγηση

 •  Ιδανικό για μακροχρόνια χρήση
 •  Παρατείνει τη διάρκεια ζωής των μερών των συστημάτων

 και συναρμολόγηση μηχανικών μερών & εξαρτημάτων

 

 •   Λιπαίνει τα καθαριζόμενα μέρη  
  •   Ο τακτικός καθαρισμός βελτιώνει την εκκίνηση και μειώνει

• Ρυθμίζει τις βαλβίδες (ρελαντί) χωρίς αποσυναρμολόγηση

 την κατανάλωση καυσίμου  

Συσκευασία: 12 x 400 ml

Συσκευασία: 12 x 500 ml



Τεχνικές συσκευές.

  

GAT ενημέρωση.

Πάντα ενήμεροι...

στη σελίδα μας στο  facebook

www.facebook.com/gat.germany
βλέπετε τα τελευταία νέα για τα προϊόντα, 
τα γεγονότα, τους συνεργάτες και πολλά 
άλλα.

21τεχνικές συσκευές.

    Σε ορισμένες περιπτώσεις η διαδικασία καθαρισμού μπορεί να εκτελεστεί μέχρι 
ένα σημείο χωρίς τη βοήθεια τεχνικών συσκευών. Σε άλλες όμως περιπτώσεις οι 
εφαρμογές με χρήση συσκευών μπορούν να βελτιώσουν αισθητά το αποτέλεσμα και 
την αποδοτικότητα της εργασίας καθαρισμού.
    Η GAT mbH & Co. KG διαθέτει και προσφέρει κατά παραγγελία προσιτές λύσεις με 
επιλεγμένες και πιστοποιημένες για κάθε εφαρμογή τεχνικές συσκευές:  

•  Συσκευή συντήρησης κιβωτίων αυτόματης μετάδοσης
• Συσκευή καθαρισμού φίλτρων σωματιδίων (DPF)
• Συσκευή καθαρισμού και απολύμανσης κλιματισμού

Συσκευές πιστοποιημένες για τη χρήση τους

Λύσεις του τύπου «όλα σε ένα» (All-in-one)

Ιδανικά συνδυασμένα δραστικά συστατικά

Ευρύ πεδίο εφαρμογών
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