L1 PENETRATING OIL

ŚRODEK
PENETRUJĄCO-ODRDZEWIAJĄCY

Odrdzewiacz penetrujący o bardzo mocnym działaniu do wszechstronnego zastosowania w samochodzie, warsztacie, w domu, do sprzętu AGD.
Szybki i skuteczny, dogłębnie wnika w skorodowane powierzchnie

PROFESJONALNA CHEMIA
MOTORYZACYJNA
www.liquidwrench.pl
www.gunk.pl

i rozpuszcza tlenki metali. Ułatwia demontaż zardzewiałych połączeń,
śrub, nakrętek, zamków itd. Charakteryzuje się niską emisja VOC. Jest
bezpieczny dla lakierowanych powierzchni. Trwale zabezpiecza antykorozyjnie (absorbuje wodę).

KOD PRODUKTU: GUL1-12PL
KOD EAN: 5905722158235

POJEMNOŚĆ: 380 ml

L2 LUBRICATING OIL

L6 WHITE LITHIUM GREASE

OLEJ
SMARUJĄCO-PENETRUJĄCY

WODOODPORNY
BIAŁY SMAR LITOWY

Olej smarująco-penetrujęcy, eliminuje piszczenie i skrzypienie wszelakich

Wodoodporny biały smar na bazie litu. Obniża tarcie połączeń

połączeń: metal-metal, metal-guma, metal-tworzywo sztuczne. Dodatko-

metal-metal, metal-guma, metal-tworzywa sztuczne. Głęboko penetruje

wo smaruje, rozluźnia zardzewiałe połączenia i zabezpiecza przed rdzą

połączenia, natryskuje się jako płyn, a na powierzchni pozostaje jako smar.

i korozją. Usuwa wodę z elementów instalacji elektrycznych (świece,

Nie topi się, nie odpada, nie wymywa się i nie zamarza. Zabezpiecza

rozdzielacze zapłonu, zaciski akumulatora, końcówki, przewody). Umożli-

powierzchnie antykorozyjnie. Znajduje szerokie zastosowanie w motory-

wia rozruch zawilgoconego silnika. Tworzy warstwę ochronną zabezpie-

zacji: zawiasy, zamki, ograniczniki, linki, cięgna, przewody hamulcowe,

czającą elementy gumowe przed twardnieniem w niskich temperaturach.

wałki napędu, klemy akumulatora, anteny, mechanizm wycieraczek.

Uelastycznia elementy gumowe.

W domu: prowadnice drzwi i okien, zawiasy, maszyny i narzędzia
ogrodnicze.

KOD PRODUKTU: GUL2-12PL
KOD EAN: 5905722158242

POJEMNOŚĆ: 380 ml

KOD PRODUKTU: GUL6-16PL
KOD EAN: 5905722158259

POJEMNOŚĆ: 380 ml

L7 CHAIN & CABLE LUBE

M9 SILICONE SPRAY

UNIWERSALNY
SMAR DO ŁAŃCUCHÓW

SMAR
SILIKONOWY

Uniwersalny smar do łańcuchów, przeznaczony do smarowania wszyst-

Uniwersalny

kich rodzajów łańcuchów i przewodów. Zmniejsza ich zużycie, redukuje

powierzchni. Jest odporny na niskie temperatury i wytrzymały na duże

hałas, zapobiega utlenianiu. Zawiera syntetyczne dodatki zapewniające

napięcie powierzchniowe. Posiada wysokie właściwości dielektryczne.

zwiększenie żywotności łańcucha i zwiększające jego wydajność. Dobrze

Eliminuje piszczenie i skrzypienie, smaruje i zabezpiecza elementy

przylega do powierzchni przez co zmniejsza tarcie. Jest bezpieczny

gumowe. Wypiera wilgoć, uelastycznia elementy z gumy w niskich

zarówno dla standardowych łańcuchów jak i typu O-ring. Znajduje

temperaturach. Tworzy na powierzchni warstwę wodoodporną chroniąc ją

wszechstronne

przed rdzą i korozją. Można stosować na powierzchnie: gumowe, drewnia-

zastosowanie:

w

domu,

motoryzacji,

maszynach

KOD EAN: 5905722158266

silikonowy.

Mocno

przylega

do

smarowanej

ne, plastikowe i metalowe.

rolniczych, sprzęcie sportowym.

KOD PRODUKTU: GUL7-11PL

smar

POJEMNOŚĆ: 380 ml

KOD PRODUKTU: GUM9-14PL
KOD EAN: 5905722158280

POJEMNOŚĆ: 380 ml

CARB-MEDIC

ELECTRIC CONTACT CLEANER

PREPARAT DO CZYSZCZENIA
UKŁADU DOLOTOWEGO

PREPARAT DO CZYSZCZENIA
STYKÓW ELEKTRYCZNYCH

Preparat do czyszczenia układu dolotowego, poprawiający wydajność

Uniwersalny środek do czyszczenia styków i urządzeń w podzespołach

układu paliwa poprzez rozpuszczenie ciężkich osadów z ołowiu, węgla,

i instalacjach elektrycznych. Polepsza przewodzenie na stykach

pokostu, tłuste plamy z olejów i smarów. Natychmiast czyści dysze,

elektrycznych, ułatwia zapłon silnika i zapewnia prawidłowe działanie

przepustnice, regulatory podciśnieniowe, przylgnie zaworowe, poluzowu-

instalacji elektrycznej. Usuwa smar, brud, olej, żywice, osady, śniedź,

je zapieczone pierścienie tłokowe i popychacze zaworowe, usuwa kwasy

osady ze świec zapłonowych oraz innych urządzeń elektrycznych.

powstałe podczas starzenia się oleju. Zapewnia większą żywotność

Zastosowanie: wszelkie

i regularność pracy silnika, podnosi moc, wyrównuje ciśnienie sprężania.

bezpiecznikowe, akcesoria telefoniczne, głowice magnetyczne, regene-

Absorbuje wilgoć w układzie zasilania paliwem, zapewnia łatwy rozruch

racja potencjometrów, wyłączniki, przełączniki, gniazda, wtyki, klawiatury,

silnika, równą pracę i pozwala na mniejsze zużycie paliwa.

głowice magnetyczne, regeneracja potencjometrów.

KOD PRODUKTU: GUM48-14PL

KOD PRODUKTU: GUNM-6EU

KOD EAN: 5905722158273

POJEMNOŚĆ: 380 ml

KOD EAN: 5905722157597

rodzaje

styków

metalowych,

przekaźniki,

POJEMNOŚĆ: 400 ml

BRAKE CLEANER

CARPET AND UPHOLSTERY

ZMYWACZ DO TARCZ
HAMULCOWYCH

PIANKA DO CZYSZCZENIA
TAPICERKI

Uniwersalny środek do czyszczenia, konserwacji i odtłuszczania metalo-

Doskonała pianka do czyszczenia tapicerki. Zawiera mieszaninę środków

wych elementów układu hamulcowego i innych powierzchni z metalu.

powierzchniowo czynnych i aktywnych polimerów. Wnika w strukturę

Preparat można stosować do czyszczenia hamulców tarczowych oraz

tkaniny skutecznie usuwając najcięższe zabrudzenia, tłuste plamy,

bębnowych, a także do usunięcia zabrudzeń z narzędzi, sprzęgieł

zaschnięte resztki jedzenia z wszelkiego rodzaju tapicerek, podsuﬁtki

i wszelkiego typu powierzchni metalowych. Szybko i efektywnie usuwa

i dywaników. Bezpieczna dla czyszczonych powierzchni, zapobiega ich

nalot z klocków hamulcowych, olej, tłuszcz, osady, opiłki, plamy

płowieniu. Nie pozostawia zacieków, przyjemnie pachnie.

i zabrudzenia powstałe w wyniku eksploatacji. Neutralny dla powierzchni
metalowych. Nie zawiera szkodliwych rozpuszczalników chlorowcopochodnych.

KOD PRODUKTU: GUM7-15EU
KOD EAN: 5905722157610

POJEMNOŚĆ: 400 ml

KOD PRODUKTU: GUTCU22EU
KOD EAN: 5905722157603

POJEMNOŚĆ: 400 ml

AUTOBODY UNDERCOATING

DPF CLEANER

POWŁOKA ZABEZPIECZAJĄCA
PODWOZIE

PREPARAT DO CZYSZCZENIA
FILTRA CZĄSTEK STAŁYCH

Produkt przeznaczony do ochrony podwozia i progów pojazdu przed rdzą

Produkt do regeneracji i czyszczenia ﬁltra cząstek stałych DPF / FAB bez

i korozją. Naniesiony na podwozie tworzy na jego powierzchni trwałą,

konieczność demontażu. Skutecznie usuwa osady sadzy i popiołu.

mocną i elastyczną powłoką, która hamuje przenikanie wody. Ma właści-

Produkt po użyciu wyparowuje nie pozostawiając śladów. Zastosowanie

wości dźwiękochłonne i wygłuszające, chroni przed uderzeniami kamieni

produktu przywraca pełną sprawność ﬁltra cząstek stałych w przypadku

oraz niekorzystnym działaniem soli drogowej. Wypełnia odpryski i drobne

spadku mocy lub awarii spowodowanej przez jego zanieczyszczenie.

pęknięcia.

Poprawia pracę silnika i wydłuża żywotność ﬁltra. Produkt niepalny.

PRODUCT CODE: GUT16-16EU
EAN CODE: 5905722156804

POJEMNOŚĆ: 600 ml

PRODUCT CODE: GUDPF06EU
EAN CODE: 5905722156781

POJEMNOŚĆ: 600 ml

TIRE SHINE

TIRE AND WHEEL CLEANER

PREPARAT
DO NABŁYSZCZANIA OPON

PREPARAT DO CZYSZCZENIA
OPON I FELG

Preparat

zewnętrznych.

Preparat usuwa najtwardsze zabrudzenia drogowe z opon i felg. Dosko-

Przywraca głębię oraz blask czerni opon. Zabezpiecza oponę przed

do

nabłyszczania

opon

oraz

plastików

nale radzi sobie z brudem, pyłem hamulcowym oraz sadzą. Głęboko

płowieniem, pękaniem, szkodliwym działaniem promieni UV oraz soli

wnika w brud, mocno penetruje, po spłukaniu powierzchnia pozostaje

drogowej. Tworzy warstwę ochronną zabezpieczającą przed wnikaniem

czysta.

brudu. Na plastikach maskuje delikatne rysy, przyciemnia powierzchnię
oraz znacznie ułatwia późniejsze mycie tych elementów.

KOD PRODUKTU: GUTS17EU
KOD EAN: 5905722172460

POJEMNOŚĆ: 400 ml

PRODUCT CODE: GUTFWC22EU
EAN CODE: 5905722156798

POJEMNOŚĆ: 600 ml

Blumenthal Brands Integrated (BBI) to amerykański
producent chemii motoryzacyjnej, przeznaczonej dla
majsterkowiczów i profesjonalnych serwisów samocho-

ENGINE CLEANER & DEGTREASER

PRAPARAT DO CZYSZCZENIA
I ODTŁUSZCZANIA SILNIKA

dowych. Firma na rynku amerykańskim, nieprzerwanie
istnieje od 1924r. Wraz z dynamicznym rozwojem świata
motoryzacji rozwijało się również portfolio produktów BBI
pod marką GUNK i Liquid Wrench. Każde nowe rozwiązanie techniczne w przemyśle motoryzacyjnym pociągało
za sobą odpowiedź w postaci specjalistycznego środka
do jego naprawy, konserwacji czy eksploatacji. Najnowsze osiągnięcia w technologii napraw pojazdów pomagają, wspierają lub zastępują tradycyjne metody, będąc
w wielu przypadkach równie skutecznymi, a wielokrotnie
tańszymi alternatywami.
ONDO sp. z o.o. od ponad 20 lat jest wyłącznym przedstawicielem BBI na rynku polskim, w ofercie posiada
produkty marki Liquid Wrench i GUNK.

Preparat przeznaczony do czyszczenia i odtłuszczania powierzchni
silnika. Formuła została stworzona, aby poradzić sobie z najtrudniejszym
brudem, tłuszczem, olejem oraz typowymi zabrudzeniami drogowymi.
Preparat jest bezpieczna dla wszystkich metali i tworzyw sztucznych pod
maską.

ONDO sp. z o.o.
31-319 Kraków, ul. Czerwieńskiego 3B
www.ondo.eu

PRODUCT CODE: GUEBT32EU
EAN CODE: 5905722156774

POJEMNOŚĆ: 750 ml

www.liquidwrench.pl
www.gunk.pl

