ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ

Ατμοσφαιρική ρύπανση, ρύποι από καιρικές συνθήκες, πίσσες, κόλλες, άχνη χρώματος, ρινίσματα σιδήρου και άλατα σε τζάμια, πλαστικά,
βινύλιο, τσιμούχες, βαμμένες επιφάνειες και αλουμίνιο είναι μερικά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στον εξωτερικό καθαρισμό της
μοτοσικλέτας. Η AUTOSMART σας προσφέρει το κατάλληλο προϊόν για κάθε εργασία και κάθε τύπο επιφάνειας, εξασφαλίζοντας ταχύτητα,
οικονομία και απόλυτη ασφάλεια για τον χρήστη, την επιφάνεια εφαρμογής αλλά και το περιβάλλον.

ALI SHINE

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

Πανίσχυρο όξινο καθαριστικό - γυαλιστικό, μοναδικό για όλα τα εξαρτήματα
αλουμινίου. Με ένα πέρασμα εξαφανίζει ακόμη και την πιο σκληρή οξείδωση και
εμποδίζει τη γρήγορη επανεμφάνισή της. Είναι ιδανικό για την ανακαίνιση των
ζαντών και αλουμινένιων σκελετών των μοτοσικλετών, χωρίς να αφήνει θαμπάδες,
ενώ απομακρύνει και την επικίνδυνη κολλημένη σκόνη του φρεναρίσματος.
Διασπάται βιολογικά χωρίς να ρυπαίνει το περιβάλλον.

AUTOWASH

Συμπυκνωμένο, ουδέτερο σαμπουάν με κερί, για πλύσιμο στο χέρι. Σχηματίζει
ελάχιστο αφρό, ξεπλένεται εύκολα και είναι πολύ οικονομικό. Έχει ουδέτερο PH και
δεν τραυματίζει ούτε θαμπώνει το χρώμα, τα πλαστικά και τις τσιμούχες. Μπορεί
επίσης να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε επιφάνειες αλουμινίου και ζάντες
χρωμίου. Δεν βλάπτει το περιβάλλον.

G 101
Καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων, πολύ οικονομικό, συμπυκνωμένο και μη
καυστικό. Απομακρύνει τις σκόνες του φρεναρίσματος, τα λάδια και τα γράσα.
Εξαφανίζει τους λεκέδες από έντομα στα φέρινγκ, τις βαμμένες μεταλλικές
επιφάνειες και τα πλαστικά τζάμια, καθώς και τους ρύπους από τη σέλα της
μοτοσικλέτας. Δεν περιέχει διαλύτες και σιλικόνη, δεν είναι εύφλεκτο και δεν
ρυπαίνει το περιβάλλον.

PLUS 10

Πανίσχυρο υγρό καθαρισμού και απολίπανσης, για δύσκολες εργασίες, με πολύ
γρήγορη δράση. Απομακρύνει γράσα και λάδια από μηχανές, σασί και κιβώτια
ταχυτήτων. Είναι πολύ αποτελεσματικό για την αφαίρεση βρωμιάς από το σασί και
την αλυσίδα κίνησης και περιέχει ειδικά συστατικά που εμποδίζουν τη δημιουργία
σκουριάς. Γαλακτωματοποιείται με το νερό για ευκολότερη απομάκρυνση και έχει
ευχάριστο άρωμα.

SMARTBIKE (HAZSAFE)

Καθαριστικός - μη καυστικός ενεργός αφρός, ιδανικός για ευαίσθητα χρώματα
και μοτοσικλέτες. Δεν αφήνει σημάδια στο χρώμα, τις τσιμούχες και τα νίκελ. Περιέχει
στεγνωτικό για την εύκολη απομάκρυνση του νερού. Είναι ρευστό για ελεγχόμενη
άντληση. Μειώνει το χρόνο πλυσίματος κατά το ήμισυ και καταργεί την ανάγκη
πλυσίματος με σφουγγάρι. Διασπάται βιολογικά. Δεν περιέχει διαλύτες και
φωσφορικά άλατα.

TARDIS

Καθαριστικό ταχείας δράσης, βασισμένο σε διαλύτες, για την άμεση
απομάκρυνση πίσσας, αυτοκόλλητων και λεκέδων κόλλας από το χρώμα και τα
πλαστικά της μοτοσικλέτας. Καθαρίζει τέλεια κηλίδες από λάδια και καύσιμα. Είναι
γρήγορο και εύκολο στη χρήση. Πολύτιμο για τον καθαρισμό της μηχανής της
μοτοσικλέτας, αλλά και κάθε είδους μηχανήματος από στερεοποιημένα λάδια,
γράσα ή μαλακό κερί υδρογονανθράκων. Γαλακτωματοποιείται πλήρως με το νερό
για να ξεπλένεται εύκολα.

ΣΕΤ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΧΝΗΣ

Αφαιρεί εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια, υπολείμματα χρώματος (άχνη), ίχνη από
ρινίσματα σιδήρου, άλατα, πολυκαιρισμένα ρετσίνια και σημάδια από κουνούπια και
μύγες, από επιφάνειες όπως βαμμένα τμήματα της μοτοσικλέτας, τζάμια, πλαστικά
και βινύλιο. Επίσης απομακρύνει στερεοποιημένα υπολείμματα πίσσας, ατμοσφαιρικούς ρύπους καθώς και άλλους επίμονους λεκέδες.

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΑ

FINISH

Προστατευτική - γυαλιστική επένδυση. Εξαιρετικά λαμπερή κι όχι κολλώδης
επίστρωση. Ανανεώνει και προστατεύει τα ελαστικά και όλα τα εξαρτήματα από
βινύλιο ή πλαστικό. Η λάμψη του μπορεί να μειωθεί με κατάλληλη αραίωση όπου, για
λόγους ασφαλείας, απαιτείται λιγότερη στιλπνότητα. Δεν είναι εύφλεκτο και δεν
περιέχει διαλυτικά.

KRIL

Προστατευτική - γυαλιστική επένδυση μηχανής σε υγρή μορφή, για την
επάλειψη του κινητήρα της μοτοσικλέτας. Χρησιμοποιείται στα ηλεκτρικά μέρη της
μηχανής σαν μόνιμο αδιάβροχο επικαλυπτικό στρώμα, προστατεύοντας τον
κινητήρα από τη δημιουργία ρωγμών που προκαλούν οι πολύ υψηλές
θερμοκρασίες. Στεγανοποιεί από την υγρασία και εμποδίζει τη διάβρωση. Δεν
περιέχει σιλικόνη και δεν βλάπτει το όζον.

SILICONE SPRAY

Προστατευτική – γυαλιστική επένδυση πλαστικών. Η άμεση λάμψη του χαρίζει
καινούργια εμφάνιση στο βινύλιο, τα πλαστικά και τις περισσότερες άλλες
επιφάνειες. Ανανεώνει και προστατεύει πίνακες οργάνων και όλα τα εξωτερικά
πλαστικά της μοτοσικλέτας. Εξαιρετικό επίσης για τη λίπανση μεντεσέδων και
κλειδαριών.

TRIM WIZARD
Προστατευτική - γυαλιστική επένδυση που αδιαβροχοποιεί, προστατεύει από τις
καιρικές συνθήκες και επαναφέρει στην αρχική τους μορφή όλα τα υλικά από
πλαστικό και βινύλιο καθώς και τα ελαστικά της μοτοσικλέτας. Δίνει εξαιρετικό
τελείωμα λάμψης που διαρκεί και είναι πολύ εύκολο και οικονομικό στη χρήση.

EVO

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ / ΓΥΑΛΙΣΜΑ

ΑΛΟΙΦΕΣ

Αλοιφή επαναφοράς η οποία αφαιρεί γρήγορα και χωρίς κόπο γρατζουνιές,
θαμπάδες, υπολείμματα και ελαττώματα χρώματος. Η ειδική της σύνθεση
προστατεύει το χρώμα προσφέροντας ένα φωτεινό γυάλισμα που διαρκεί. Φέρει
διακριτικό άρωμα και δεν προκαλεί αλλεργίες ή δερματικά προβλήματα στο
χρήστη. Είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους χρώματος και δεν περιέχει σιλικόνη,
αμμωνία και αρωματικούς διαλύτες. Η εφαρμογή της γίνεται είτε με το χέρι είτε με
στιλβωτικό μηχάνημα.

R2

Αλοιφή επαναφοράς και προστασίας, γρήγορη και αποτελεσματική, χωρίς
σιλικόνη. Η πρωτοποριακή της σύνθεση προσφέρει ένα τέλειο αποτέλεσμα.
Επαναφέρει, γυαλίζει και προστατεύει με μία μόνο εφαρμογή. Ακίνδυνη για όλους
τους τύπους βαφής. Ιδανική για χρήση σε φανοποιεία.

R3

Αλοιφή καθαρισμού και επαναφοράς χρώματος, κατάλληλη για κάθε τύπο
βαφής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε με το χέρι είτε με στιλβωτικό μηχάνημα.
Επαναφέρει την επιφάνεια της μοτοσικλέτας στην αρχική της κατάσταση,
αφαιρώντας μικροσημάδια, θαμπάδες, άλατα και γρατζουνιές. Είναι πανεύκολη και
εντελώς ακίνδυνη κατά την εφαρμογή της. Σχεδιασμένη για χρήση σε φανοποιεία,
δεν περιέχει σιλικόνη ή αμμωνία και είναι φιλική για το περιβάλλον.

R6
Ισχυρή αλοιφή επαναφοράς χρώματος. Εξαφανίζει τα σκασίματα, τα γδαρσίματα
και το «δάκρυσμα» χρώματος ενώ απομακρύνει εντελώς τα ίχνη από ανομοιομορφίες και υπολείμματα βαφής. Δεν περιέχει σιλικόνη.

CARNAUBA GOLD

ΓΥΑΛΙΣΜΑ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΛΟΙΦΕΣ

Γυαλιστική πάστα - κερί Carnauba υψηλής ποιότητας και στιλπνότητας. Χαρίζει
αστραφτερή προστασία που διαρκεί μήνες. Ιδανική για μοτοσικλέτες με σκούρα,
μεταλλικά, μαλακά και ποιοτικά χρώματα. Η μεγάλη της αντοχή καταργεί την ανάγκη
για τακτικό γυάλισμα.

CHERRY GLAZE

Γυαλιστική – στιλβωτική αλοιφή με κερί - PDI, για γρήγορο και βαθύ γυάλισμα
που διαρκεί πολλούς μήνες. Εξαιρετικά εύκολη στη χρήση. Σχηματίζει επίστρωση
που προστατεύει τέλεια το χρώμα της μοτοσικλέτας από το νερό, τα άλατα, τη σκόνη
και τη ρύπανση και στεγνώνει γρήγορα, ακόμη και σε υγρό καιρό. Δεν περιέχει
εύφλεκτους διαλύτες και συστατικά που μπορούν να βλάψουν τη μοτοσικλέτα και το
χρήστη. Αφαιρεί τα κατάλοιπα κεριού χωρίς να αφήνει σημάδια. Είναι κατάλληλη για
κάθε τύπο χρώματος κι έχει ευχάριστο άρωμα κεράσι.

EVO FINE

Αλοιφή προστασίας και επαναφοράς, η οποία αφαιρεί μικρές γρατζουνιές και
ελαττώματα που δημιουργούνται στις επιφάνειες. Η σύστασή της είναι ειδικά
σχεδιασμένη ώστε να προστατεύει το χρώμα, προσφέροντας εξαιρετικό γυάλισμα
που διαρκεί, ενώ παράλληλα είναι χαμηλή σε υπολείμματα σκόνης κατά την
εφαρμογή. Κατάλληλη για όλους τους τύπους χρώματος. Η εφαρμογή της γίνεται
είτε με το χέρι είτε με στιλβωτικό μηχάνημα.

MIRROR IMAGE

Αλοιφή επαναφοράς και γυαλίσματος με σιλικόνη. Εξαιρετικής ποιότητας
καθαριστική και στιλβωτική αλοιφή – κερί για την περιποίηση των μεταχειρισμένων
κυρίως μοτοσικλετών. Αποκαθιστά πλήρως και γυαλίζει το θαμπό και οξειδωμένο
χρώμα της μοτοσικλέτας, εξαφανίζοντας εντελώς τις ελαφριές γρατζουνιές και τα
σημάδια από ξένα σώματα. Εξαλείφει την ανάγκη εφαρμογής δύο αλοιφών (χοντρή,
ψιλή), είναι πολύ εύκολη στη χρήση και προστατεύει τα βαμμένα τμήματα της
μοτοσικλέτας με μια λεπτή μεμβράνη μεγάλης αντοχής, ενάντια στη θαμπάδα και τη
σκόνη.

PLATINUM
Αλοιφή γυαλίσματος και προστασίας. Το αποκορύφωμα της τεχνολογίας
περιποίησης της μοτοσικλέτας, πολύ εύκολη και οικονομική στη χρήση. Περιέχει
συστατικά επαναφοράς χρώματος τα οποία αφαιρούν το νεκρό χρώμα, δίνοντας
ένα εξαιρετικό τελείωμα που διαρκεί χωρίς να δημιουργεί καθόλου σκόνη.
Εξαφανίζει με μία εφαρμογή τις ελαφριές γρατζουνιές και την ατμοσφαιρική
ρύπανση. Είναι ιδανική για ελαφρώς μεταχειρισμένες μοτοσικλέτες.

R1

Αλοιφή γυαλίσματος, χωρίς σιλικόνη. Στιλβωτική κρέμα, πολύ εύκολη στη χρήση,
για γρήγορο και αποτελεσματικό γυάλισμα. Πολύ οικονομική, έχει τη δυνατότητα να
γυαλίζει τις περισσότερες επιφάνειες χωρίς να τις χαράζει. Είναι ιδανική για

i

καινούργια ή μεταλλικά χρώματα και εμποδίζει τη συσσώρευση σκόνης και το
θάμπωμα. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί σε επιφάνειες από fiberglass, μέταλλο
και λάκα. Δεν αφήνει καθόλου σκόνη κατά την αφαίρεσή της από την επιφάνεια.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
BREAK, CLUTCH & ELECTRICAL CLEANER
Σπρέι καθαρισμού, το οποίο αφαιρεί γρήγορα τη βρωμιά, τα λάδια και τα γράσα
από τα φρένα, το συμπλέκτη και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα της μοτοσικλέτας.
Εξατμίζεται γρήγορα, χωρίς να αφήνει κατάλοιπα και βελτιώνει την
αποτελεσματικότητα των φρένων. Απομακρύνει την επικίνδυνη σκόνη ασβεστίου
και δεν περιέχει χλωριούχους διαλύτες.

FUEL INJECTION CLEANER
Σπρέι καθαρισμού injection. Απομακρύνει συσσωρευμένα ιζήματα βρωμιάς και
υπολείμματα κόλλας από τους εξαερωτήρες, τα συστήματα ψεκασμού καυσίμου
(fuel injection systems) και τους αυτόματους εμπλουτιστές μείγματος (chokes) της
μοτοσικλέτας. Η χρήση του βελτιώνει την απόδοση του κινητήρα και συντελεί στην
εξοικονόμηση καυσίμου.

LUBRICE

Δραστικό λιπαντικό, μεγάλης διάρκειας, το οποίο προστατεύει από τη διάβρωση.
Χάρη στην ειδική του σύνθεση, διεισδύει σαν λάδι ακόμη και στα πιο δύσκολα
σημεία και επικάθεται σαν γράσο στις επιφάνειες που λιπαίνει. Δεν πετάγεται
τριγύρω κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Σχηματίζει ένα διάφανο προστατευτικό
στρώμα, τελείως αδιαπέραστο από την υγρασία και το νερό. Ιδανικό για αλυσίδες
κίνησης.

MECHOIL
Διεισδυτικό λιπαντικό πολλαπλών χρήσεων, το οποίο εκτοπίζει το νερό και
εμποδίζει τη διάβρωση. Δημιουργεί μία προστατευτική επίστρωση κατά της σκόνης
και ενεργεί σαν γενικής φύσεως λιπαντικό. Είναι απαραίτητο για όλα τα εξαρτήματα
που λειτουργούν σε υγρό περιβάλλον. Είναι εξαιρετικό για τη στεγανοποίηση των
ηλεκτρικών μερών της μοτοσικλέτας και δεν περιέχει σιλικόνη. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε επιφάνειες από λάστιχο και πλαστικό, καθώς και σε
βαμμένες επιφάνειες. Αφαιρεί στερεοποιημένα υπολείμματα καθώς και τσίχλες από
σκληρές επιφάνειες. Πολύτιμο όταν η μηχανή δεν παίρνει μπροστά λόγω υγρασίας.

WHITE GREASE

Ισχυρό λιπαντικό σπρέι γράσου, χωρίς σιλικόνη, κατάλληλο για τη συντήρηση και
την προστασία όλων των μεταλλικών εξαρτημάτων της μοτοσικλέτας. Περιέχει
στερεά στοιχεία τα οποία προστατεύουν από το μάγκωμα και δεν στάζει για
καλύτερη εφαρμογή. Διεισδύει εύκολα στα δύσκολα σημεία που δεν μπορεί να
προσεγγίσει ένα άλλο λιπαντικό, καθώς ψεκάζεται σαν υγρό, αλλά επικάθεται σαν
λιπαντικό. Είναι πολύ ανθεκτικό στο νερό και τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
Διαπερνά ακόμη και τα πιο πολύπλοκα σημεία. Ιδανικό για αλυσίδες κίνησης.

Βέλτιστος δείκτης απόδοσης (ΒΔΑ)...

Είναι ο δείκτης που προσδιορίζει την ελάχιστη αναλογία αραίωσης χημικού προϊόντος με ταυτόχρονη
μεγιστοποίηση του αποτελέσματος. Πρακτικά η απόκλιση από τον ΒΔΑ σημαίνει είτε σπατάλη αναλωσίμων
ή «φτωχό» αποτέλεσμα. Με την υποστήριξη του συμβούλου Autosmart σε θέματα τεχνικών ρυθμίσεων του
εξοπλισμού σας και εκπαίδευσης του προσωπικού σας, θα εξασφαλίσετε ότι σε κάθε εφαρμογή των
προϊόντων μας επιτυγχάνετε τον ΒΔΑ.
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