




Износване на повърхностите

Продължителната експлоатация на машините води до 
физическото износване на техните детайли. Този процес 
на практика представлява откъсване на атоми и клъстъри от 
атоми от металната повърхност и попадането им в маслената 
система. Амортизацията предизвиква намаляване на ефективността
на работа на механизма, увеличава триенето и постепенно повишава 
разхода на енергия. Вследствие на това се получават микропукнатини 
и драскотини, които могат до доведат до цялостно износване и на
необходимост от подмяна на детайла.

Начало на процеса на ревитализация

Процесът на ревитализация започва в областите с най-голямо 
износване там, където триенето е най-голямо. Това са местата, 
където целостта на металната повърхност е нарушена и 
връзките между атомите на метала са разрушени. Попадайки 
именно там, ХАДО ревитализанта прилепва като магнит и влиза 
в химическа реакция с метала. 

Същност на процеса Ревитализация 
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ПРЕДИ 
приложението 

на  ХАДО ревитализант

 

СЛЕД
приложението 

на  ХАДО ревитализант 
 

100х

Снимка, направена под микроскоп,
преди и след процеса на ревитализация.

След пробег от 500 км. дефектът по 
повърхността на детайла е отстранен.
Като резултат от процеса на ревитализация 
върху работната повърхност се е формирала 
нова защитна металокерамична обвивка, 
притежаваща изключителна гладкост и 
здравина.  

Демонстрация на процеса на Ревитализация
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ПРЕДИ 
приложението 
на  ХАДО ревитализант

 
СЛЕД
приложението 
на  ХАДО ревитализант 

 

100х

Снимка направена под микроскоп,
преди и след процеса на ревитализация.

След пробег от 500 км. дефектът по 
повърхността на детайла е отстранен.
Като резултат от процеса на ревитализация, 
върху работната повърхност се е формирала 
нова защитна металокерамична обвивка, 
притежаваща изключителна гладкост и 
здравина.  

Характеристики на металокерамичното покритие

      След ХАДО

650  –750

Високо    

 до 0.06  

Обект на демонстрация

Обектът на демонстрация е аксиален лагер, 

подложен на екстремално натоварване.

Лагерът е направен от високолегирана стоманена 

сплав. В автомобилната промишленост този 

материал се използва за направата на детайли,

подложени на високо натоварване: карета, бутала,

гориво-нагнетателни помпи, лагери, предавателни

валове и други. 

 
 

200  – 300

Нормално

0.9  – 2.1

       Преди ХАДО          
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Образуване на нова обвивка

Със започване на работа на механизма енергийният 
активатор на Хадо ревитализант събира прекомерната 
топлинна енергия и я превръща в градивна, възстановявайки 
разрушената кристална структура на металните атоми. Това
води до формиране на нова металокерамична обвивка, без 
рязка граница между нея и метала. Върху работната 
повърхност протича дифузия, благодарение на която се 
преобразува кристалният релеф на метала в дълбочина до 
30 микрона. 

След няколко минути на действие на процеса  
ревитализация върху износената повърхност се 
образува металокерамичен слой. Благодарение на 
него драскотините по детайлите са заличени и 
хлабавините в механизма - уплътнени. Постепенно
отделянето на прекомерна енергия намалява и
съответно нарастването на нова обвивка се 
прекратява. На практика това е последният етап от
процеса ревитализация. 
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650 –750

Високо   

 до 0.06

200 – 300

Нормално

0.9 – 2.1Грапавина, RA, 
микрони

Антиизносващи
свойства

650  –750

Високо    

 до  0.06
 

Микротвърдост, 
kg/mm2 200  – 300

Нормално

0.9  – 2.1

Преди Хадо      След Хадо

Окончателно формиране 
на металокерамичния слой



 до 10 литра

блистер

Ревитализант за двигатели
 

ХАДО Една Стъпка

Продуктът е предназначен за възстановителен ремонт и 

защита от изностване без разглобяване на всички типове 

двигатели.

Ревитализантът създава метлокерамичен слой върху 

работните повърхности на детайлите на двигателя.
Предимства

 Възстановява износени метални детайли на
двигателя.

Защитава от последващо износване на двигателя 
в рамките на 100 000 км.

Увеличава компресията в цилиндрите.

Увеличава мощността и ускорението на двигателя.

Намалява разхода на гориво.

Удължава живота на двигателя от 2 до 4 пъти.

Защитава двигателя при "студен старт".

Намалява шума и вибрациите.

 

 

 

 

 

 

 

Внимание ! 

Ревитализантът е предназначен за двигатели работещи на

газ, метан, бензин и дизел, с обем на маслена система до 

10 литра. ХАДО Една Стъпка е съвместим с всички видове 

масла - минерални, полусинтетични и синтетични,като не 

променя вискозитета и техните смазочни свойства. 

Обработката се счита за завършена след изминат пробег 

от 1000 км., през който не трябва да се сменя двигателното

масло.

1.  Загрейте двигателя до работна температура.

2.  Поставете съдържанието на една опаковка Хадо Една 
     Стъпка в двигателното масло. 

3.  Оставете двигателя да работи на празен ход в рамките 
      на 5 мин.

 

Приложение

 

коефициент на ревитализация

маслена система

  маслена система

27 мл. 

•

•

•
•
•
•
•
•
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•

•

•
•
•
•
•
•

коефициент на ревитализация

Внимание !
Една опаковка ХАДО МАГНУМ е предназначена за двигатели 

на машини с обем на маслена система до 45 литра. 

Продуктът е съвместим с всички видове минерални, 

полусинтетични и синтетични масла, като не променя 

вискозитета и техните смазочни свойства.  Обработката се 

счита за завършена след пробег от 1000 км.,  през които не 

трябва да се сменя двигателното масло.

Ревитализантът е предназначен за възстановителен ремонт 
и защита на частите на двигателя при тежкотоварни машини 
с обем на маслена система до 45 литра.

Иновативен продукт, комбиниращ предимствата на 3-то 
поклоление ревитализант - приложение в една стъпка, бързо
и ефективно действие.

Предимства

•  Възстановява износените метални детайли на 
двигателя.

Защитава от последващо износване на двигателя в 
рамките на 100 000 км.

Увеличава компресията в цилиндрите.

Намалява разхода на гориво.

Увеличава мощността на двигателя.

Намалява изхвърлените вредни газове в атмосферата.

Увеличава налягането на маслото до оригиналните 
му стойности.

Защитава двигателя при "студен старт".

Намалява шума и вибрациите до 10 пъти. 

•

•

•

•

 
 

1.  Загрейте двигателя до работна температура.

2.  Поставете съдържанието на една опаковка ХАДО MАГНУМ 
      в двигателното масло.

3.  Оставете двигателя да работи на празен ход в рамките на 
      5 мин.

Приложение

Ревитализант за дизелови камиони

ХАДО МАГНУМ

  маслена система
  до   45 литра

•

•

•

блистер
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90 мл. 

•
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Внимание ! 

ХАДО ЕХ120 за скоростни кутии и диференциали e 

съвместим с всички видове трансмисионни масла.  

Обработката се счита за завършена след 50 часа 

шофиране или пробег от 1500 км.

Продуктът е предназначен за възстановителен ремонт 

и защита от последващо износване на частите на 

механични скоростни кутии.

Ревитализантът е универсално приложим за ръчни и

роботизирани скоростни кутии,  раздатки, трансферни кутии,

диференциали, последователни скорости, секвенциални 

скоростни кутии (SMG) и други.

 

Предимства

Дозировка

ХАДО Ревитализант ЕX120 
за скоростни кутии и диференциали

1.  Продуктът трябва да бъде със стайна температура преди

      приложение.

2.  Поставете съдържанието на една спринцовка през проб-

     ката за трансмисионно масло при обем на маслената 

     система до 2 литра.

3.  След приложението на ревитализанта изминете пробег 

    от 5-10 км.

 
 

Приложение

Обем на маслената система, л.     1– 2 

1 2 3 

2– 5 5– 8 

Опаковки

Приложение                    еднократно

8 мл. 

 

 спринцовка

•
•

•

•

 
Намалява триенето в скоростната кутия.

Запечатва микропукнатини и драскотини по 

работещите повърхности.

Намалява шума и вибрациите до 10 пъти.

Оптимизира контакта на скоростите.

Възстановява геометрията на частите.

Подобрява синхронизирането при превключване 

на скоростите.

Позволява функциониране на трансмисиите,

дори и при аварийна загуба на масло до 1000 км.

Гарантира защита от износване в рамките на 

100 000 км. 

 

  

  

 

 

 
 

•
•

•
•



•
•

•

•

•
•

•
•
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Внимание !

Обработката се счита за завършена след 50 часа шофиране

или пробег от 1500 км. ХАДО ЕХ120 за автоматични скоростни 

кутии e съвместим с всички видове трансмисионни масла.

Продуктът е предназначен за възстановителен ремонт 

и защита от последващо износване на частите на 

автоматичните скоростни кутии.

ХАДО ЕХ120 за автоматични скоростни кутии е 

универсално приложим за всички видове автоматични 

трансмисии: типтроник; мултитроник; стептроник; 

мултидрайв; Xtronic; безстепенна трансмисия (CVT) и

други. 

Предимства

 Запечатва микропукнатини и драскотини по

работещите повърхности.

Намалява шума и вибрациите.

Предпазва от прегряване и претоварване.

Възстановява геометрията на частите.

Позволява функциониране на скоростите,  

дори при аварийна загуба на масло.

Гарантира защита от износване в рамките на 

100 000 км.

 

 

 

 

ХАДО Ревитализант ЕX120

 

за автоматични скоростни кутии  

 
 

Приложение

Дозировка

Приложение  еднократно

1 2 3 

5– 8 9– 12  13–  15  

Опаковки

Обем на маслената система, л.

 

8 мл. 
 спринцовка

•

•
•
•
•

•

1.  Продуктът трябва да бъде със стайна температура 

     преди приложение.

2.  Поставете съдържанието на една спринцовка през 

     пробката за трансмисионното масло при обем на 

     маслената система до 8 литра.

3.  След приложението на ревитализанта изминете пробег

     от 5-10 км.



Продуктът е предназначен за възстановителен ремонт 

и защита от последващо износване на частите на

хидравлики и хидравлични системи. 

Ревитализантът е съвместим с всички видове хидравлични

масла: ATF Type A, Type F; Dexron; Mercon; специални LHM и

други. 

 

 

 

Дозировка

ХАДО Ревитализант ЕХ120  
за хидравлики и хидравлични системи

1.  Продуктът трябва да бъде със стайна температура преди

     приложение.

2.  Поставете съдържанието на една опаковка през пробката 

     за хидравлично масло при обем на маслената система до 

     2 литра.

3.  Раздвижете волана от крайно ляво до крайно дясно 

     положение в продължение на 10 мин.

4.  Процесът на възстановяване се счита за завършен след 

     пробег от 1500 км или 50 часа на експлоатация. 

 

 

Приложение

1 2 3 Опаковки     

Приложение        еднократно

Обем на маслената  
система (литри) 1– 2 2– 5 5– 8 

 

8 мл.
спринцовка
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Внимание !

Подобрение в работа на хидравликата започва още след 

първите изминати километри. Ако не бъде усетена

промяна в рамките на 100 км.,  то най-вероятно причината 

е в погрешна диагностика. 

    Предимства

 Намалява съпротивлението при въртене на 

волана.

Подобрява цялостното представяне на 

хидравличната помпа още през първите 50 -100 км.

Намалява шума и вибрациите на волана.

Защитава частите при аварийно изтичане на 

хидравличното масло.

Подобрява точността на работа на хидравликата.

 

 

 

 

•

•
•

•

•

 

 

 

 
 



•

•
•

•

•

Продуктът е предназначен за възстановителен ремонт 

и защита от последващо износване на горивната система 
при дизелов и бензинов двигател.

Ревитализантът е подходящ за всички видове гориво-
нагнетателни помпи, включително редови, помпа дюза, 
разпределителни еднобутални и роторни, Common rail, 
K-\KE-\L-Jetronic и други.
 

    Предимства

• Възстановява геометрията на детайлите и защитава
от износване триещите се части на горивните 
помпи, инжектори и помпи инжектори. 

Намалява разхода на гориво.

Намалява шума и вибрациите.

Намалява изхвърлените вредните газове.

Защитава горивната система от нискокачествено
гориво.

 

 

 

 

  

ХАДО Ревитализант EX120 
за бензинова и дизелова горивна система

1.  Поставете съдържанието на една опаковка ХАДО ЕХ120 
     в резервоара при минимално количество гориво.

2.  Заредете 40 литра гориво.

3.  Преминете към нормален режим на шофиране. 
 

Приложение
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Допълнителни филтърни устройства могат да намалят ефекта 

на ревитализанта.  Препоръчително е преди  употреба горив-

ната система да бъде почистена с ДИЗЕЛ-ЛУКС или за бензино-

ви  двигатели  ПЕТРОЛТАНК.  Обработката  се  счита  за  завър-

шена след пробег от 3 000 км.  При силно износени механизми 

се препоръчва поставянето на двойна доза.

Дозировка

Приложение                               еднократно

Обем на двигателя (литри)   0– 5 

1 2 3 

5– 15  15–  30  

Опаковки   

 

 

 
8 мл.
спринцовка

•

•
•

•



4 мл. 
спринцовка

Внимание !

XAДO ЕХ120 Мото е еднакво ефективен при дву и четиритакто-
ви двигатели от всички видове. Ревитализантът не оказва 
влияние на работата на съединителя. Крайният ефект се 
постига след изминат пробег от 1 500 км. или 20 часова работа
на двигателя, през което време не е препоръчително да се 

е необходимо да се поставят две опаковки. ХАДО EX120 Mото 
e съвместим с всички видове масла и горива.
 
 

Предимства

 
Възстановява текущото износване на цилиндрите 

и премахва микропукнатини.
 

Увеличава компресията.

Намалява разхода на гориво.

Увеличава мощността на двигателя.

Намалява шума и вибрациите.

Увеличава живота на двигателя до 3 пъти.

Намалява изхвърлените вредни газове. 

 

 

 

 

 

 

 

При двигатели с комбинирана система за гориво и масло:

1.  Загрейте двигателя до работна температура.

2. Поставете съдържанието на една опаковка при 
     минимално количество гориво.

3.  Заредете пълен резервоар.

4.  Запалете двигателя и го оставете да работи на празен 
     ход 2-3 мин.

При двигатели с отделна система за гориво и масло:

1.  Загрейте двигателя до работна температура.

2.  Поставете съдържанието на една опаковка през 
     пробката на маслото.

3.  Запалете двигателя и го оставете да работи на празен 
     ход 2-3 мин.

   

 

 

Приложение

ХАДО Ревитализант ЕХ120 Мото
за малки двигатели

Продуктът е предназначен за възстановителен ремонт 

и защита от последващо износване на двигатели с обем 

Ревитализантът може да се използва за мотоциклети, 

мотопеди, моторни шейни, плавателни съдове, косачки 

за трева, верижни триони и други. 

 

•

•
•
•
•
•
•
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 13|         ХАДО Максимум     

Продуктът е предназначен за възстановителен ремонт и защита от износване на всички видове скорости, диференциали

и трансмисии на тежкотоварни машини. Ревитализантът постига едновременно изграждане на металокерамичен слой

по работните повърхности и подобряване на смазочните свойства на трансмисионното масло.

за скоростни кутии на камиони

ХАДО Максимум  

Внимание !  

Хадо Максимум за скорости на камиони не е подходящ 

за автоматични скорости. Една опаковка е предназначена 

за обем на маслената система от 10 до 25 лира. Продуктът

е съвместим с всички типове трансмисионни масла.

Обработката се счита за завършена след 50 часа на 

шофиране или пробег от 1000 км.

50
 

мл.
       спринцовка

коефициент на ревитализация

      Предимства

•

 

Подобрява смазочните качества на трансмисион-

ното масло.

Възстановява износени метални части на

скоростната кутия.

Защитава от последващо износване на детайлите.

Възстановява геометрията на частите.

Подобрява синхронизацията при превключване 

на скоростите.

Намалява шума и вибрациите.

Намалява триенето в скоростната  кутия.

Гарантира защита от износване в рамките на 

100 000 км.

 

 

 

 

 

  

 

1.  Продуктът трябва да бъде със стайна температура преди 

     приложение.
 

2.  Преди поставянето на ревитализанта трансмисионното 

     масло трябва да бъде загрято до работна температура.

3.  Поставете съдържанието на една опаковка през пробката 

     на трансмисионното масло.
 

4.   След поставяне на продукта изминете пробег от 5-10 км.    

  

Приложение
 маслена система

   до   25  литра

•

•

•

•

•

•

•



 

    14 |                       Максимум     

за двигатели
Хадо Максимум

     Предимства

 

 

 

 

 

 

  

1.  Загрейте двигателя до работна температура.
 

2.  Разбийте съдържанието на флакона добре и го изсипете в 

     двигателното масло. 
 

3.  Стартирайте двигателя и го оставете да рабори на празен 

      ход в рамките на 5 мин.

Приложение

 

Продуктът е предназначен за бензинови и дизелови двигатели с обем на маслена система от 3 до 5 литра. Ревитализантът 

постига едновременно изграждане на металокерамичен слой по работните повърхности и подобряване на смазочните

свойства на двигателното масло. 

  
маслена система

 до   5 литра

 

Процесът на ревитализация приключва след изминат пробег 

от 1500 км., през който двигателното масло не трябва да бъде 

сменяно. Продуктът е съвместим с всички видове моторни 

масла. След изминат пробег от 100 000 км. можете отново да 

третирате двигателя с ХАДО Максимум за двигатели.

 

Внимание !
225 мл.

коефициент на ревитализация

флакон

Подобрява смазочните свойства на маслото.

Възстановява текущото износване на двигателя.

Увеличава налягането на двигателното масло.

Защитава двигателя от прегряване при екстремни 

натоварвания.

Изравнява и увеличава компресията в цилиндрите.

Намалява разхода на гориво.

Увеличава мощността и ускорението на двигателя.

Намалява шума и вибрациите.

Гарантира защита на двигателя в рамките на 

100 000 км.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Внимание ! 

Процесът на ревитализация приключва след изминат пробег 

от 1500 км., през който двигателното масло не трябва  да бъде 

сменяно. Продуктът е съвместим с всички видове моторни 

масла. След изминат пробег от 100 000 км., можете отново да 

третирате камиона с ХАДО Максимум за дизелови камиони.

      Предимства

 Подобрява смазочните качества на двигателното 

масло.

Възстановява текущото износване на двигателя.

Увеличава налягането на маслото до оригиналните

му стойности.

Намалява разхода на гориво.

Защитава двигателя от прегряване при екстремни 

натоварвания.

Увеличава мощността и ускорението на машината.

Намалява шума и вибрациите.

Защитава двигателя от износване в рамките на 

следващите 100 000 км.

 •

 

 

 

 

 

  

950

 

мл.
флакон

коефициент на ревитализация

1.  Продуктът трябва да бъде със стайна температура 

     преди приложение.

2.  Загрейте двигателя до работна температура.

3.  Разбийте съдържанието на опаковка добре и го 

     изсипете в двигателното масло. 

4.  Стартирайте двигателя и го оставете да работи на 

     празен ход в рамките на 5 мин.

Приложение

за двигатели на дизелови камиони

ХАДО Максимум 

Продуктът е предназначен за двигатели на тежкотоварни автомобили с обем на маслена система до 45 литра. 

Ревитализантът е уникален с това, че постига едновременно изграждане на металокерамичен слой и подобряване на

смазочните свойства на двигателното масло.

 

 маслена система

   до  45 литра

•

•

•

•

•

•

•



 

 

 

маслена система
  до    4 литра

спринцовка
30 мл. 

Една опаковка от Хадо Максимум за скоростни кутии и 
диференциали е предназначена за обем от 1 до 4 литра 
скоростно масло. При обем между 4 и 8 литра поставете 
две опаковки, а при 8 - 12 литра - три опаковки. 
Обработката се счита за завършена след 50 часа на 
шофиране или пробег от 1 000 км. 

Внимание !

Приложение

Продуктът е предназначен за възстановителен ремонт 
и защита от последващо износване на редуктори, 
трансмисии, диференциали, лагери и скоростни кутии. 

коефициент на ревитализация

              ХАДО Максимум               16 |

1.  Преди поставянето на ревитализанта скоростното 
     масло трябва да бъде загрято до работна температура.

2.  Поставете съдържанието на една опаковка през 
      пробката за трансмисионо масло.

3.  След приложението на ревитализанта изминете
      пробег от 5-10 км.

Преимущества 

 

  

 

 

•

 

 

•

Предимства

•

•

•

•

•

• Подобрява смазочните свойства на трансмисионно- 
то масло.

Възстановява износени метални части на скоростна-
та кутия.

Защитава от последващо износване на детайлите.

Възстановява геометрията на частите.

Подобрява синхронизацията при превключване на 
скоростите.

Намалява шума и вибрациите.

Намалява триенето в скоростните кутии.

Гарантира защита от износване в рамките на 
100 000 км.

за скоростни кутии и диференциали
ХАДО Максимум



•

•

  
 

Продуктът е предназначен за възстановителен ремонт и защита от износване на всички видове хидравлики с обем на 
маслена система до 5 литра. Ревитализантът постига едновременно изграждане на металокерамичен слой и подобря-
ване на смазочните свойства на хидравличното масло. 

коефициент на ревитализация

1.  Преди поставянето на ревитализанта хидравличното 
     масло трябва да бъде загрято до работна температура.

2.  Запалете двигателя и го оставете да работи на празен
     ход 5 мин.
 
3.  В продължение на 5 мин. раздвижете волана от крайно 
     ляво до крайно дясно положение. 

Внимание !

Aко хидравличното масло в резервоара е замърсено, 
(променило е първоначалния си цвят) препоръчително е
да се смени преди поставяне на ревитализанта. Процесът 
на ревитализация се счита за приключен след пробег от 
1500 км или 50 часа на експлоатация. 

   

Приложение

      Предимства

 Подобрява смазочните свойства на хидравличното
 масло.

Възстановява текущото износване на хидравликата.
 

Защитава от последващо износване.

Подобрява точността на работа на хидравликата.

Намалява съпротивлението при въртенето на волана.

Намалява шума и вибрациите в хидравл. система.

Защитава частите при аварийно изтичане на 
хидравличното масло.

 
 

 

 

 
30 мл.

 маслена система

  до   5 литра

за хидравлики и хидравлични системи

ХАДО Максимум 

•

•

•
•

•
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Еднократно

Обем на маслена 
система (литри) 

Опаковки 

Приложение

3–5

1

5–10

2

10–15

3

Дозировка

 маслена система
 

сприцовка



9 мл.
блистер

9 мл.
блистер

Хадо Ревитализант  
за двигатели

Продуктът е предназначен за възстановителен ремонт и

защита от износване без разглобяване на дизелови/бензи-
нови двигатели.

Пълната обработка на двигателя се постига в три етапа. 

1-ви етап

Подгрейте двигателя до работна температура. Поставете 

съдържанието на една опаковка в двигателното масло. 

Пуснете двигателя да работи на празен ход 10 мин.

2-ри етап

След изминат пробег от 100 - 250 км. поставете 

съдържанието на втора опаковка, като следвате 

посочената процедура от 1-ви етап.

3-ти етап

След пробег от още 100 - 250 км. поставете 

съдържанието на трета опаковка в двигателното масло,

като следвате посочената процедура от 1-ви етап.

Приложение

Внимание  !

Нови двигатели с изминат пробег до 20 000 км. да бъдат

третирани само по първи етап. 

Приложението за двигатели с метанова и газова уредба 

е аналогично на описаното по-горе.

Дозировка

1+1+1 2+2+2 3+3+3

Брой опаковки 
за нови двигатели 

 
 

Обем маслена система

Брой опаковки 

Приложение по 
етапи 

3–10

3

2

11–20

6

4

21–30

9

6

  Бензин  Дизел

 |  Ревитализанти                    18 |                            



Best
seller
Best
seller
Best
seller

Best
seller
Best
seller
Best
sellerХАДО Ревитализант

за скоростни кутии

Продуктът е предназначен за възстановителен ремонт и 
защита от износване на редуктори, трансмисии, диференциали,
лагери и скоростни кутии. 

1.  Преди поставяне на ревитализанта скоростното масло 
     трябва да бъде загрято до работна температура.

2.  Поставете продукта през пробката на скоростното масло.

3.  Направете пробег от 10 км., през който изминете 100 метра 
      на заден ход.

4.  Обработката се счита за завършена след 50 часа на шофиране 
      или пробег от 1 500 км.

5.  При силно износени скоростни кутии е препоръчително да се 
     удвои дозата.
 

 
 

Приложение

Дозировка

Обем на маслената
система (литри)   

Брой
опаковки

1–2

1

2–5

2

5–8

3

  

1 блистер за 1 цилиндър

ХАДО Ревитализант
за цилиндри

Продуктът е предназначен за възстановителен ремонт и
защита от износване на цилиндро-буталната група на двигателя.

Приложение

Дозировка

1.  Загрейте двигателя до работна температура.
2.  Свалете свещите на цилиндрите. Изключете централния 
     кабел от датчика за запалване и комутатора.
3.  Облейте със съдържанието на една опаковка стените на 
      цилиндъра отвътре.
4.  Направете 15 - 20 хода на буталото при включена предавка.
5.  Поставете свещите и завъртете ключа на стартера 3 - 4 пъти 
      за 3 - 4 секунди с интервал между тях 15 - 20 секунди.
6.  Свържете централния кабел и комутатора, стартирайте 
      двигателя, като го оставете да работи на празен ход не
      по-малко от 15 минути.
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9 мл. блистер

9 мл. блистер



 

5W-30  504/507

Синтетично моторно масло, отговарящо на изискванията на VW 504.00/507.00. 
Съдържа ревитализант ХАДО.

Предимства

•  Маслото е създадено за универсално приложение както за
бензинови и дизелови автомобили, така и за малки камиони 
от групата на VW-Audi (вкючително SEAT и SKODA).

Осигурява удължена смяна на маслото до 30 000 км. за 
бензинови и до 50 000 км. за дизелови двигатели. 

Подходящо е за двигатели, отговарящи на стандартите 
“Евро 4” и “Евро 5”.

Осигурява надежна защита на двигатели с турбокомпресор 
и директно впръскване.

ХАДО 5W-30 504/507 е подходящо за автомобили, използва-
щи масла със стнандарти: VW 503.00, 506.00, 506.01, 505.01, 
502.00, 500.00, 501.01 и 505.00.

Внимание  !

Продуктът НЕ е подходящ за двигатели тип “R5” и “V10”,
произведени преди 2007 година. 

 

•  

•
 

Спецификации и одобрения 

SAE 5W-30 ACEA A3/B4/C3

API SM/CF

VW  504.00/507.00 Porsche С30

BMW Longlife-04

 
60 литра 200  литра

1 литър 4 литра 20 литра

температура на приложение

+45 °С-30 °С

Маслото покрива следните спецификации:                                       Маслото отговаря на следните стандарти на производителите:

ХАДО 

•

•
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Опаковки: 1 и 4 литра - метална/пластмасова туба;

20, 60 и 200  литра - варел.



 

ХАДО  

5W-30 SM/CF  Nova Drive

Спецификации и одобрения

SAE 5W-30 ACEA A3/B4/C3

API SM/CF

VW 502.00/505.00 MB 229.3, 229.31

BMW Longlife-04

  

   

Предимства

 

 

 

 

 

 

Отговаря на най-високата спецификация за качество на
масло за бензинови пътнически автомобили на API 
(Американският петролен институт).

ХАДО 5W-30 SМ/CF Nova Drive е произведено с  намалено 
съдържание на сулфатна пепел (MID SAPS). 

Предпазва филтрите за твърди частици (DPF) и каталитичните 
преобразователи (SCR, EGR), като намалява изхвърлените 
вредни емисии.

Покрива европейския стандарт за качество на моторните масла  
“C3” на ACEA (Асоциация на европейските автомобилни
производители). 

Препоръчва се за двигатели отговарящи на стандарта “Евро 4”
(одобрение MB 229.31)

Маслото е с удължен интервал на смяна до 30 000 км.
(обобрение МБ 229.3)

температура на приложение

+45 °С-30 °С

American 
Petroleum Institute (API)  for its compliance 
with the highest requirements to oils for gasoline 
engines of passenger cars (API SM) .

Синтетично минерално масло, подходящо за двигатели, отговарящи на стандарта “Евро 4”. 
Съдържа ревитализант ХАДО.

•

•

•

•

•

•

Маслото покрива следните спецификации:

Маслото отговаря на следните стандарти на производителите:

1 литър  4 литра 5 литра 

20 литра 60 литра 200 литра

 21|  

Опаковки: 1, 4 и 5 литра - метална/пластмасова туба;

20, 60 и 200  литра - варел.

  



 

5W-40 SM/CF Eco Drive

Синтетично моторно масло, подходящо за бензинови и за дизелови автомобили.
Съдържа ревитализант ХАДО.

SAE 5W-40 ACEA A3/B4/C3

API SM/CF

 

  

VW 505.01 BMW Longlife-04

MB 229.3, 229.31VW 505.00/502.00

 

Подходящо е за дизелови двигатели с технология попма-дюза
(VW 505.01, Ford M2C-917A)

Oтговаря на изискванията на ACEA (Асоциация на европейски-
те автомобилни производители) за качество на моторните 
масла “C3”.  

Препоръчва се за приложение на двигатели от типа “Евро 4” 
(одобрение MB 229.31). 

Съдържа ревитализант ХАДО, който защитава от износване
детайлите по двигателя.

Вискозитетът на ХАДО 5W40 SМ/CF Eco Drive осигурява лесен 
старт на двигателя дори и при -30° C.

ХАДО 5W-40 SМ/CF Eco Drive е произведено с  намалено 
съдържание на сулфатна пепел (MID SAPS).

Маслото е с удължен интервал на смяна до 30 000 км.
(обобрение МБ 229.3)

 

 

 

 
 

 

  

Предимства

температура на приложение

+45 °С-30 °С

American 
Petroleum Institute (API)  for its compliance 
with the highest requirements to oils for gasoline 
engines of passenger cars (API SM) .

1 литър  4 литра 5 литра  

20 литра 60 литра 200  литра

Спецификации и одобрения 

Маслото покрива следните спецификации:

Маслото отговаря на следните стандарти на производителите:

•

•

•

•

ХАДО 
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Porsche A40 Renault RN0710

Ford M2C-917A

Опаковки: 1, 4 и 5 литра - метална/пластмасова туба;

20, 60 и 200  литра - варел.

•

•

•



•

•

•

•

•

•

•

Best
seller
Best
seller
Best
seller
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SAE 15W-40

Global DHD-1

API  SL/CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF

ACEA A3/B4/E7

VW 501.01/505.00 MB 228.3, 229.1 Volvo VDS-2 Renault (RVI) RLD

Спецификации и одобрения 

American 

Petroleum Institute (API)  for its compliance 
with the highest world standards both for oils for 
gasoline engines (API SL)  and for oils for diesel 
engines (API CI-4)

Маслото отговаря на следните стандарти на производителите:

ХАДО 

15W-40 SL/CI-4 

Универсално минерално моторно масло, подходящо за дизелови и бензинови двигатели. 

Съдържа ревитализант ХАДО. 

1 литър  4 литра 5 литра  

20 литра 60 литра 200  литра

 

Удължава живота и увеличава мощността на двигателя.

Вискозитетният фактор 40 гарантира, че маслото ще поддържа 

оптимално налягане в маслото, дори и при висока температура

на работа.

Препоръчва се за лекотоварни и тежкотоварни автомобили.

Благодарение на ревитализанта ХАДО маслото повишава 

надеждността на двигателя, особено при интензивен режим на 

работа.

Поддържа оптимална течливост дори след 30 000 км.

Вискозитетът на ХАДО 15W 40 SL/CI-4 осигурява лесен старт при 

ниски температури и висока защита от прегряване.

Маслото подсигурява изключителна устойчивост към окисление.

Запазва характеристиките си през целия експлоатационен 

живот. 

 

 

Предимства

температура на приложение

+45 °С-20 °С

Маслото покрива следните спецификации:

•

•

•

•

•

                 Минерални  двигателни масла     

•

Cummins 20,072/1/6/7/8 Mack  EO/M PLUS MAN 3275 

Опаковки: 1, 4 и 5 литра - метална/пластмасова туба;

20, 60 и 200  литра - варел.

•

•



Best
seller
Best
seller
Best
seller

ХАДО  

10W-40 SL/CI-4 Max Drive

ХАДО 10W-40 SL/CI-4 Max Drive е полусинтетично моторно масло, подходящо за бензинови и дизелови автомобили. 
Съдържа ревитализант ХАДО.

.

1 литър  4 литра 5 литра  

20 литра 60 литра 200  литра

SAE 10W-40

Global DHD-1

API  SL/CI-4 Plus/CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF

ACEA A3/B4/E7

VW 500.00/505.00

Mack EO/M PLUS

MAN 3275 ZF  TE-ML 02C/03A/04B/04C/07С

MB 228.3, 229.1 Volvo VDS-2, VDS-3 Renault  (RVI) RLD

Allison C-4Cummins 20,071/2/6/7/8MTU Type 2

Маслото отговаря на следните стандарти на производителите:

Спецификации и одобрения 

American 

Petroleum Institute (API)  for its compliance with 
the requirements both to oils for gasoline engines 
(API SL)  and to oils for diesel engines (API CI-4)

Маслото покрива следните спецификации:

     Полусинтетични двигателни масла     24 |

 
Маслото е приложимо за всички видове двигатели на
автомобили, миниванове, малки и големи камиони, трактори
и автобуси.

Осигурява нормална работа на двигателя и перфектна защита
при високи натоварвания.

Благодарение на ревитализанта в него намалява разхода на
масло, най-вече при “студен старт” на двигателя и при работа 
на празен ход.

Гарантира удължаване на експлоатационния живот на 
двигателя.

Вискозитетът на маслото осигурява лесен старт на двигателя
при ниска температура.

Защитава от прегряване и износване при нормални и 
интензивни условия на работа. 

 

 

 

 

Предимства

температура на приложение

+45 °С-25 °С

•

•

•

•

•

•Опаковки: 1, 4 и 5 литра - метална/пластмасова туба;

20, 60 и 200  литра - варел.

•

•

•

•

•

•



•

•

•

•

•

•
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ХАДО  

10W-40 SL/CF Energy Drive

 

 

 

 

 

 

 

SAE 10W-40 ACEA A3/B4

API SL/CF

VW 500.00/505.00

BMW Special Oil

MB 229.1

Porsche

  

   

Предимства

температура на приложение

+45 °С-25 °С

American 

Petroleum Institute (API)  for its compliance 

with the requirements to oils for gasoline 

engines of passenger cars (API SL) .

Полусинтетично моторно масло, подходящо за бензинови и дизелови двигатели на пътнически автомобили. 

Съдържа ревитализант ХАДО.

ХАДО 10W40 SL/CF Energy Drive е подходящо за автомобили с 

директно впръскване и турбо.

 
Осигурява перфектна защита и смазване на двигателя по време

на екстремен режим на натоварване - максимална скорост на 

магистралата, транспортиране на товари и други.

Съдържанието на ревитализант ХАДО намалява разхода на 

гориво.

ХАДО 10W40 SL/CF Energy Drive защитава от износване частите

на двигателя.

Маслото е подходящо при динамични условия на работа на 

двигателя - бързо ускорениe, спиране и при шофиране в 

града.

Удължава експлоатационния живот на двигателя, благодарение

на ревитализанта ХАДО.

•

•

•

•

•

•

1 литър  4 литра 5 литра  

20 литра 60 литра 200  литра

Спецификации и одобрения 

Маслото покрива следните спецификации:

Маслото отговаря на следните стандарти на производителите:

Опаковки: 1, 4 и 5 литра - метална/пластмасова туба;

20, 60 и 200  литра - варел.

Best
seller
Best
seller
Best
seller



 

 

 

 

 

 

 

0,5  1 20 

200  60 

температура на приложение

ХАДО 75W-90 GL-3/4/5

Best
seller
Best
seller
Best
seller

Best
seller
Best
seller
Best
seller

Спецификации и одобрения 

SAE 75W-90  |  API MT 1  |  API GL 3/4/5  

MIL  L2105 B/C/D/E  |  MIL  PRF 2105E 

Маслото отговаря на следните стандарти на производителите:

+45 °С-40 °С

Volvo 97310   |  DAF ZF TE ML 02   |  Scania STO 1:0  

MAN  341 SL, 342 
SL, 3343 SL

ZF  TE ML 01, 02, 
05, 07, 08

 

 

 

ХАДО 80W-90 GL-3/4/5

Спецификации и одобрения 

SAE 80W-90  |  API MT 1  |  API GL 3/4/5

MIL -PRF-2105E  |  MIL -L2105 B/C/D/E   

Маслото отговаря на следните стандарти на производителите:

MAN 341, 342,334ML, 3343M  |  Volvo 97310

Scania STO 1:0, 2:0  |  ZF TE-ML 01, 02, 05, 07, 08 

 

Маслото покрива следните спецификации:

   Предимства

Маслото е приложимо за всички видове трансмисии на 
автомобили,  камиони и автобуси.

Подобрява хармонизацията и точността при превключване
на скоростите.

Благодарение на ревитализанта ХАДО, маслото защитава от 
износване металните детайли на скоростната кутия.

Гарантира удължаване на експлоатационния живот на 
трансмисията.

Универсално минерално трансмисионно масло.
Съдържа ревитализант ХАДО.

•

•

•

•

Маслото покрива следните спецификации:

литра

литра литър

литра

литра •

  Предимства

Подобрява хармонизацията и точността при превключване 
на скоростите.

Препоръчително е за автомобили, използващи синтетични 
масла.

Перфектната течливост позволява бърз старт и лесно 
превключване на скоростите дори и при -40 C.

Маслото е подходящо за скоростни кутии, подложени на
високи натоварвания и самозаключващи се диференциали.

Универсално синтетично трансмисионно масло. 
Съдържа ревитализант ХАДО.

•

•

•

                       Трансмисионни масла             26 |              

Опаковки: 0.5 и 1 литър - метална туба;

20, 60 и 200  литра - варел.

температура на приложение 

+45 °С-25 °С

0.5  1 20 

200  60 
 

литра литър литра

литра литра

Опаковки: 0.5 и 1 литър - 

метална/ппластмасова туба;

20, 60 и 200  литра - варел.
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Предимства

 
ХАДО ATF III/IV/V е с  удължена смяна на маслото до 400 000 км.

Специално предназначен за автоматичните скоростни кутии 
на General Motors, Ford, Chrysler, BMW, Toyota, Nissan,
Mitsubishi и други. 

Благодарение на ревитализанта ХАДО маслото защитава от 
износване металните детайли на скоростната кутия.

Подобрява точността на функциониране на скоростната кутия.

 

ХАДО ATF VI

Синтетично трансмисонно масло за автоматични скорости.
Съдържа ревитализант ХАДО.

 

   Предимства

 Специално създадено за Hydra-Matic 6 -степенна автоматична
трансмисия, произведена от General Motors.

Вискозитетът на AFT VI определя висока течливост на 
маслото при ниски температури (не се сгъстява  до -54 C ).
Това осигурява бърз старт на автоматичната скоростна 
кутия дори и след дълъг престой. 

Защитава трансмисията от корозия, предотвратява 
формиране на пяна и поддържа еластичността на уплътненията.

 

 

  

температура на приложение  

температура на приложение
 

ХАДО  ATF III/IV/V

Синтетично трансмисионно масло за автоматични скорости.
Съдържа ревитализант ХАДО.

1 20 

200  60 

   0.5

20

1 

60 

200 

литра

 

Маслото отговаря на следните стандарти на производителите:

Chrysler: Mopar ATF, 
ATF 2 (type 7176)  
ATF 3, ATF 4

Ford: Mercon V, 
Mercon;  M2C 138-CJ, 
M2C 166-H

GM: Dexron III (H)   |  Toyota: Type T-IV

Ford: Mercon V

GM Dexron VI, III, II

Toyota WS Ford Mercon LV, SP

Спецификации и одобрения 

GM: Dexron III (F, G, H); II-E, II-D, B, AQ-ATF type A

Audi G-055-025-A  |  BMW LT-2   |  Honda ATF-Z1

Toyota: Type T-IV, T-III, T  |  Hyundai-Mitsubishi: SP, II, III 

Mazda M-III   |  MB 236.1…236.9   |  Saab 93 165 147

Volvo 1161540  | Nissan Matic-D, J and K  | VW  G 052 162 A1

Subaru KO410Y0700  |  MAN 339 TYPE D&F; Z1/V2, Z2

+50 °С-54 °С

+50 °С-48 °С

Маслото отговаря на следните стандарти на производителите:

Маслото покрива следните спецификации:

Спецификации и одобрения 

литра

литър

литра

литра

литър

литра литра

литра

•

•

•

•

•

•

•

Опаковки: 1 литър - метална туба;

20, 60 и 200  литра - варел.

Опаковки: 0.5 и 1 литър - метална 

туба; 20, 60 и 200  литра - варел.

Best
seller
Best
seller
Best
seller



 

S E R V I C E  I N T E R V A L

ХАДО Антифриз  Червен  12+/-40 °С

    Предимства

концентрат

1.1  кг. 4.5  кг.

  

 

2.2  кг.

10 кг. 20 60 

200
 

Спецификации и одобрения 

BS 6580

JASO M325

ASTM D3306/  
D4656/4985

NATO  S-759

MB 325.3

MAN 324 Typ SNF

Scania TB1451

PSA

Renault Type-D

VW TL-VW 774 D 
(G12+)

Opel -GM6277M 
+B0401065

Ford WSS-M97B44-D

Антифризът отговаря на следните стандарти 
на производителите:

YEARS

Антифризът покрива следните спецификации:

литра литра

литра

   Специални течности     |

Концентрат, готов за употреба, подходящ за охладителна система на двигателя.
Съдържа ревитализант ХАДО.

готов за употреба

Deutz / MWM 0199-  
99-1115 (0199-99-2091)

Detroit Diesel  

(incl Powercool plus)

 Съдържа ревитализант, който защитава лагерите на
водната помпа и осигурява безпроблемна работа на 
цялата система.

Осигурява безпроблемно функциониране на
охладителната система за период от 5 години 
или 250 000 км.

Покрива изискванията за охладителна течност при
пътнически и тежкотоварни автомобили на 
водещите производители: VW, MB, Ford, Opel, MAN
и други.

 

 

 

 

 

•

•

•

28        

Опаковки:  от 1.1 до 10 кг. - 

метална туба; 20, 60 и 200  литра -

варел.



•

•

•
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250  мл.
флакон 

ХАДО Витафлаш

Продуктът е предназначен за промивка с ефект на ревитализация. ХАДО Витафлаш e предназначен за комплексно

почистване на маслената система на всички видове бензинови и дизелови двигатели, скоростни кутии и хидравлики. 

Препоръчва се за профилактична промивка на двигателя, при всяка смяна на маслото или при смяна на вида масло от 

различни производители.

    Предимства

 Напълно премахва и почиства всички замърсявания,

катран и утайки в маслената система на двигателя.

Възстановява и защитава частите от износване.

Възстановява еластичността на масления  и на

компресационния пръстен.

Стабилизира параметрите на маслената помпа 

(увеличава масленото налягане).

Почиства вентилационната система на картера.

При промивка на хидравликата  премахва ефекта на

залепване на хидравличните повдигачи.

 

 

 

 

 

 

Внимание !

При силно замърсени двигатели поставете Хадо Витафлаш 

с дозировка 100 мл. на 1 литър масло. Преди смяната на 

маслото изминете 200 - 300 км.

Хадо Витафлаш е съвместим с всички видове масла.

Продуктът не съдържа киселина и ацетон.

Витафлаш е безопасен за неметалните части на 

двигателя.

За максимален ефект използвайте при всякa смяна

на маслото.

1.  Поставете една опаковка Хадо Витафлаш в старото

     масло преди неговата смяна. Една опаковка от 250 мл.

     е достатъчна за маслени системи с обем до 5 литра.

2.  Стартирайте двигателя и го оставете да работи на 

      празен ход 10-15 минути или изминете пробег от 20 км.

3.  Сменете маслото и масления  филтър.

 

 

Приложение

•

•

•

•

•

•

20 мл.

флакон

Best
seller
Best
seller
Best
seller



Спецификации

NLGI 3 (ASTM D217 ) KP3K-20 (DIN 51502 )

wear
compensation

ISO-L-XBCEB 3 (ISO 6743-9 )

 

 

 

Греста покрива следните спецификации:

Спецификации

NLGI 2 (ASTM D217 ) ISO-L-XBCEB 2  
(ISO 6743-9 )

KP2K-20 (DIN 51502 )

wear
compensation

 

 
 

Греста покрива следните спецификации:

 

 

ХАДО  
Защитна грес

Универсална грес. Възстановява до 10% износване. 

Греста съдържа ревитализант ХАДО, благодарение на 

който върху детайлите се образува защитен 

металокерамичен слой. 

Удължава живота на частите от 2 до 4 пъти.

Изцяло замества универсалната литиева грес. 

Греста е подходяща за защита от износване на

въртящи се лагери до 10 000 rpm. оборота.

Продуктът е предназначен за нови детайли и части.

Съвместима е с литиева грес от всички типове.

 
Намалява и премахва шума и вибрациите.
Защитава от поява на корозия.
Премахва драскотини и микропукнатини 
появили се от износване.
Удължава живота на детайлите.

 
 
 
 

•
•
•

•

ХАДО  
Ремонтна грес 

Възстановява до 80% износване. 

Продуктът е предназначен за ремонт и защита от 

износване на карета, лагери, механизми и възли.
 

Греста образува металокерамичен слой, който

защитава детайлите от последващо износване. 

 
Възстановява геометрията на детайлите.
Намалява и премахва шума и вибрациите. 
Подходяща е за високо оборотни лагери и 
детайли, подложени на екстремни натоварвания.
Изглажда драскотини и микропукнатини. 
Намалява топлината от триенето.

 
 

• 
 

 

Внимание !

Не се препоръчва за нови механизми. 
Греста е подходяща за защита от износване на

въртящи се лагери до 10 000 rpm. оборота.

Съвместима с автомобилна и индустриална литиева 
грес от всички типове и може да бъде смесвана във 
всякакви пропорции с тях.

•
•
•

•

      30         ХАДО Греси          |

Внимание ! 

Опаковки:    12 мл., 125 мл.,

                       400 мл., 450 мл.

Опаковки:    12 мл., 125 мл.,

                       400 мл., 450 мл.



    Предимства

     Предимства

ХАДО Грес за карета

Универсална грес приложима за постоянно въртящи се 

механизми: лагери, шарнири, сачмени и карданови лагери,

възли, генератори и други.

Съдържа ревитализант ХАДО.

 Намалява износването от 2 до 5 пъти.

Защитава механизмите от влага и замърсяване.
 
ХАДО Греста за карета може да бъде използвана както в 
бита, така и в индустрията. 

Предотвратява появата на драскотини, породени от 
износване. Намалява шума и вибрациите.
    
Благодарение на ревитализанта ХАДО греста поддържа 
механизма в оптимална форма.

 

 

 

  

Спецификации

ISO-L-XBCIB 2 
(ISO 6743-9)

NLGI 2 (ASTM D217 ) NLGI GC-LB

GOGM2N-20 
(DIN 51502 )

Съвместима е с автомобилни и индустриални литиеви

греси от всякакъв тип и може да се смесва във всякакви 

пропорции. Преподъчва се за нови механизми.

ХАДО Грес за карета запазва своите характеристики и 

качества при високо натоварване, висока температура  

и наличие на прах и влага.

ХАДО Проникваща смазка

   

ХАДО Проникваща смазка бързо почиства, смазва, защитава от 

корозия и връща мобилността на металните части, подложени на 

неблагоприятни атмосферни условия. Препоръчва се за употреба 

в гаражи, работилници и за всекидневна домашна употреба.

 

• Прониква и разхлабва заяли механизми и връзки.

Предпазва частите от корозия и окисление.

Почиства остатъци от масла и мазнини по повърхностите.

Смазва и предпазва повърхностите от влага и замърсяване.

• 

•

 

 

•

•

•

•

•

Греста покрива следните стандарти:

•

Внимание ! 

Опаковки:  125 мл., 450 мл., 400 мл.

Опаковки:  40 мл., 100 мл., 150 мл., 300 мл., 500 мл.



Дизел-лукс

Дизел-лукс е добавка, предназначена за цялостно почистване на горивната система и дюзите. Продуктът защитава 
горивонагнетателната помпа от нискокачествено гориво. Дизел-лукс се предлага в зимен и летен вариант.
През зимния сезон добавката предпазва от замръзване на нафтата.   

     Предимства

• Почиства горивната система от 
окиси, утайки и замърсяване на
дизеловото гориво.
Увеличава цетановото число.
Подобрява процеса на изгаряне 
на дизела.
Предпазва резервoара и гори-
вната система от корозия и 
износване.
Намалява разхода на гориво.
Пречиства клапите и дюзите.
Намалява нивото на изхвърлените 
газове в атмосферата. 
Зимата предотвратява образува-
не на парафинови кристали в
нафтата.
Премахва натрупаното количество 
вода от дизела. 

 

ПpиложениеДизел-лукс 
Лято

10 мл.
блистер

 

 
 

Дизел-лукс 

Зима

  

Дозировка

Дизел-лукс Лято

Превантивна доза:  

1 блистер за 50 литра гориво

Интензивно почистване:  

1 блистер за 20 литра гориво

Дизел-лукс Зима

за 50 литра дизел

температура, °С блистери 

0… -20 1

- 20 … -30 2

-30 … - 40 3

10  мл.
блистер

 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

               32        VERYLUBE горивна система|

1.  Поставете съдържанието на една опаковка 
      Дизел-лукс в резервоара при минимално 
      количество гориво.

 2.  Заредете автомобила с гориво според 
      инструкциите.

 3.  Преминете към нормален режим на 
      експлоатация на автомобила.   

Внимание ! 
Добавката е съвместима с всички видове 

дизелово гориво. Преди приложение на 

Дизел-лукс Зима продуктът трябва да бъде 

със стайна температура.

 



• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

 

Петролтанк

Петролтанк е добавка за бензин, предназначена за комплексно почистване на горивната система при бензиновите 
автомобили. При продължителна употреба поддържа системата в отлична кондиция, предпазвайки я от корозия.

    Предимства

 
Почиства горивната система от замърсявания, окиси 
и утайки.

Премахва натрупаното количество вода от бензина.

Увеличава мощността на двигателя.

Почиства свещите и клапаните.

 Намалява разхода на бензин.

 Предпазва бензиновата cиcтема от корозия.
   

 

Приложение

1.  Поставете Петролтанк в резервоара при минимално 
     количество бензин.

 2.  Заредете автомобила с гориво на база интрукциите.

 3.  Преминете към нормален режим на експлоатация на 
      автомобила.   

 

 

Внимание ! 

Добавката е съвместима с всички видове бензин.

Преди приложението на Петролтанк през зимата 

продуктът трябва да бъде със стайна температура.

Възможно е да останат следи върху боята на 

автомобила, ако Петролтанк се стече върху нея.  

 

10  мл.

блистер 

 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

Дозировка

 

Превантивна доза: 

1 блистер за 50 литра гориво

Интензивно почистване: 
1 блистер за 20 литра гориво
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Антикарбон

Продуктът е предназначен за раздвижване на блокирали сегменти на бензинови и дизелови двигатели. 
Антикарбон почиства целия нагар и смолисти отлагания от буталата, стените на цилиндрите и сегментите.

    Предимства

Почиства цилиндри, бутала, горивни камери, 
клапани от всички видове замърсявания (сажди, 
въглероди, лакове, смоли и други) .

Възстановява мобилността на пръстените.

Намалява консумацията на масло.

Отстранява отлагания и нагара по запалителните 
свещи.

Намалява шума на двигателя.

Намалява изхвърлените вредни емисии в атмосферата.

 

 

 

 

Приложение 

1.  Загрейте двигателя до работна температура.

2.  Отвийте и отстранете свещите. Откачете датчика за регулира-
     не на запалването и комутатора.

3.  Изстискайте съдържанието на 1 тубичка във всеки цилиндър.
      Завийте свещите обратно. Изчакайте 10–20 мин. Отвийте 
      свещите. Закрийте отворите на свещите с кърпа, така че 
      пръските да не попаднат върху боята. Завъртете ключа на 
      стартера за няколко секунди.

4.  Завийте свещите на местата им.

5.  Запалете двигателя и осигурете работата му на около 3 000
      об./мин. за 15 минути. За това време остатъка от размекнати-
      те отлагания ще бъдат изхвърлени през системата за 
      отработените газове.  

Дозировка
   

1 блистер — 1 цилиндър 

 320 мл.

аерозол

 
 

 

10 мл.  

блистер

 

Внимание !

Избягвайте попадане на пръски върху боята на
автомобила, възможно е да останат следи.  

Продуктът е безопасен за катализатора, датчиците
за кислород и всички уплътнения.

• 

• 
• 
• 

• 
• 
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Best
seller
Best
seller
Best
seller • 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

•

•



 Анти-дъжд

Продуктът е предназначен за подобряване на водоустойчивите свойства на
стъклените повърхности на автомобила. Анти-дъжд създава тънък хидрофобен 
слой върху стъклата и огледалата, който позволява на водните капки бързо да се 
стекат, а не да се разпръскват.

   

    
 

  

  
 

   Предимства Приложение

 
1.  Използвайте продукта при сухо време. 

2.  Разклатете добре аерозола.

3.  Впръскайте Анти-дъжд върху предварително
      почистена и суха повърхност на стъклата, 
      огледалата или фаровете на автомобила.

4.  Полирайте стъклата с кърпа.  

 

 

 

 

 

Внимание !

Анти-дъжд се препоръчва за редовна употреба веднъж на 3 - 4 седмици.

Спрей за кожа

 
Спреят за кожа е предназначен за естествена и изкуствена кожна тапицерия. 
Продуктът предпазва и почиства кожените повърхности на седалките, вратитe
и панелите.

      

Предимства

Бързо прониква в структурата на 
кожата и я полира.

Възстановява еластичността.

Обработената кожа е устойчива 
на влага и мръсотия.

Предпазва от стареене на кожата и
избледняване от слънчеви лъчи.

Заличава малки драскотини и придава
блясък.

Придава анти-статични свойства и 
предпазва от надраскване.

 

Приложение

 

 

 

320 мл.

аерозол

 

 

 

 

 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

1.  Разклатете добре аерозола.

2.  Впръскайте малко количество от
     спрея върху кожените повърхности.

3.  Полирайте кожата с кърпа или 
     салфетка. 

320 мл.

аерозол
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Подобрява видимостта по 
време на дъжд и суграшица.

Предотвратява от замръзване
на стъклата.

Незаменим продукт при 
повреда на чистачките.

• 

•

•


