Smörjmedel

Rengöring

Sprayfett/Kedjespray – GLFGA17

Broms- & kopplingsrengöring –

Har mycket god vidhäftningsförmåga och
används för smörjning av alla slags kedjor och
andra roterande delar. Mycket vattenmotståndskraftig.

GLFGA03
Innehåller speciella rengörande ämnen för
borttagning av fett, tjära & övriga beläggningar.

Universalsmörjning/Multispray –

Djupverkande, mångfunktionell spray som
tränger in och lösgör rostade delar. Kan även
användas för rostskydd och smörjning.

GLFGA01
Ett rostlösande, rostskyddande, vattenavvisande, polerande, djuppenetrerande,
långtidsverkande och multifunktionellt
smörjmedel.

MoS2 Spray – GLFGA14
En vidhäftande och motståndskraftig
högtemperaturspray (upp till 500°C) tillverkad
för att arbeta under extrema förhållanden i
öppna växlar, kedjor m.m. Är trögflytande och
har vatten- och syraresistenta egenskaper.

Rostlösare – GLFGA13

Motorrengöring – GLFGA16
En djup- och snabbverkande rengöringsspray
för avlägsning av olja, fett, tjära och smuts på
alla slags motorer.

Elektronikrengöring – GLFGA10
Speciellt formulerad för rengöring av känslig
elektronik, elektrisk utrustning, kontakter,
brytare och kabelanslutningar.

Kopparsmörjmedel – GLFGA08

Förgasarrengöring - GLFGA05

Lättanvänd (i stället för kopparpasta) för att
underlätta montering och demontering efter
längre användningstid där temperaturen kan
vara extremt hög samt i korrosiva, fuktiga, våta
miljöer.

Rengör förgasare, ventiler, ventilsäten, kolv-,
och kompressionsringar. Bryter ner
sotavlagringar i cylindrar och ventilsäten. Ger
även bättre motorprestanda.

PTFE torrt smörjmedel – GLFGA11
Ett torrt skyddande smörjmedel som
rekommenderas på bl.a. metall, trä, glas,
läder och plast där ett vanligt fett inte kan
användas. Perfekt i dammiga miljöer.
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Special

Vinylglans - GLFGA09

Motorstart – GLFGA18

Skyddar, fräschar upp och ger ny lyster åt
paneler, plast, läder, konstläder samt
instrumentpaneler.

Fönstertvätt - GLFGA15

Rekommenderas till både bensin- och
dieselmotorer. Sprayen ger en förbättrad startoch tändvillighet för alla slags motorer. Även
användbar som fuktskydd.

Ett snabbtorkande rengörningsskum för
rengöring av fönsterglas och kristall. Skummet
löser effektivt upp ingrott smuts och fett och
ger inga märken eller ränder då den torkat.

AC / ventilationsrengöring – GLFGA19

Däckglans - GLFGA04

Reservhjul på burk – GLFGA20

Rengör och återskapar originalglansen på
däck, gummimattor, paneler, spoilers,
spegelhållare samt övriga plast- och
gummidetaljer för bil, båt samt mc m.m.

En unik uppfräschande produkt för rengöring
och underhåll av samtliga slags ventilationssystem i motorfordon.

Reparerar och pumpar upp däck utan att
däcket behöver demonteras. Den tätar hål med
en gummimassa och kan användas både på
slang- och slanglösa däck.

Textiltvätt - GLFGA02
Ett djupverkande, torrt rengöringsskum som på
ett effektivt och skonsamt sätt gör rent textilier i
bilar och båtar m.m.

Vaxspray - GLFGA06
En högkvalitativ lättarbetad vaxspray som
fräschar upp lackade ytor och ger ett
långtidsverkande skydd mot smuts och
föroreningar. Användbar till alla slags fordon
och till båtar.

Fälgrengöring - GLFGA07
Snabbverkande reningsskum med hög
prestanda för alla typer av fälgar.
Djupverkande och fri från aggressiva syror och
motståndskraftig mot väderpåverkan samt
hindrar missfärgning.
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