


ABRO Dünya Genel Merkezi

ABRO Industries, Inc.

South Bend, Indiana, ABD.

Geçtiğimiz 75 yıl boyunca, ABRO’nun distribütörlerine ve ABRO’nun büyümesini 
körükleyen ürünlerimizi kullanan insanlara karşı olan taahhüdü olmuştur. Geleceğe 
baktığımızda, başarımızın temelini oluşturan temeli asla unutmayacağız.

 ABRO’nun kalbi Dünya Genel Merkezimizdir. South Bend, Indiana, ABD’de bulunan 
doğru ürün karışımının ne zaman ve ihtiyaç duyulduğunda ulaşmasını sağlamak 
için özel satış yöneticilerimizi lojistik uzmanlarıyla bir araya getiriyor. Satış 
yöneticilerimiz son derece profesyonel muhasebeciler, tasarımcılar ve marka 
koruyucuları tarafından desteklenmektedir. ABRO’nun uzman kadrosunun her 
üyesi, ABRO’nun dünyanın en büyük şirketlerine karşı rekabet etmesini ve 
kazanmasını sağlamak için sorunsuz bir şekilde çalışır.

 Modern bir binada bulunan ABRO dünya merkezimiz, Detroit’in 200 mil güneyinde 
ve Chicago’nun 90 mil doğusundadır ve ABRO distribütörlerine tüm dünyaya 
hizmet veren ABRO uluslararası satış ağımızın nabzıdır. Kurumsal tesislerimizden, 
global AB adanmış distribütör ağımızı yönetiyoruz. Şirket merkezimiz, 
müşterilerimizin çeşitli ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılamak için her gün enerji 
alan canlı bir operasyondur.

 

ABRO, ilk iş dünyasının son çeyreğine girerken, bizi bu noktaya getiren değerleri 
korumayı tavsiye ediyoruz. Ortaklarımıza ve müşterilerimize iyi hizmet vermeye 
devam etmemiz için ufkumuzu genişletme sözü veriyoruz. Geçmişe bağlı kalmak 
değil, aynı zamanda onu da unutmamak, ABRO daha da yükseğe çıkmaya ve 
distribütör ailesini daha da zenginleştirmeye hazırlanıyor.

 

Şimdi, her zamankinden daha fazla, ABRO….

DÜNYA ÇAPINDA GÜVENİLİR İSİM®
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&

YIKAYICILAR 
   A/C DEODORIZER

A/C DEODORIZER
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2.
CLEAN-ALL3.
CONTACT CLEANER4.
FOAMING TIRE CLEANER5.
CARB&CHOKE CLEANER6.
HAND CLEANER7.
POWER DEGREASER8.
RADIATOR FLUSH9.
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A/C DEODORIZER
AC-050

Buharlaştırıcıdan gelen hoş olmayan kokuları ortadan kaldırır.
Tazelik kokusunun korunmasına yardımcı olur.

Hızlı ve kullanımı kolaydır.
Aroma ”LİMON”

KULLANIMI

1. Araba motorunu çalıştırın. Klimayı açın, minimum sıcaklığa ayarlayın. 2. Fanı 
maksimuma ayarlayın. Geri Dönüşüm Modunu araç iç silkilasyon moduna alın. 
3. Kutuyu iyice çalkalayın, püskürtücüye bastırın ve basılı konumda kilitleyin. 

4. Motoru açık bırakın ve araçtan çıkın. 
5. Kapıları kapatın ve 10 dakika bekleyin. 

6. Önümüzdeki 10 dakika boyunca aracı havalandırın. 
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Elektrik temaslarından, anahtarlardan, soketlerden, elektrik panolarından, 
göstergelerden vb. Yağ, gres, kir, oksit ve nemi temizler  .

Kalıntı bırakmaz, çoğu plastik için güvenlidir.
Elektrik sinyalinin bozulmasını ve elektrik kontaklarının asitlenmesini önler.

Otomobil ve evdeki elektrik üniteleri ve kontaklar, bilgisayarlar, ses ve görüntü 
donanımları ve ayrıca diğer elektrikli cihaz ve cihazlar için idealdir.

CONTACT CLEANER
EC-533

KULLANIMI

Temizlenecek parçalara doğrudan püskürtün. 
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Ponza içerikli son derece etkili narenciye bazlı el temizleyicisi.
Yağ lekelerini, kiri, mürekkebi, boyayı kolayca temizler.

Eşsiz bakım bileşenleri, ellerin cildini yumuşatır ve korur.

HAND CLEANER
HC-241

KULLANIMI

1. Kuru ellere uygulayın. 
2. Biraz su ekleyin. 

3. Yayılan ilacı, suyla iyice durulayınız. 
4. Ellerinizi bir mendil ile silin. 


Suyun yokluğunda, temizleyiciyi dikkatlice ellerinize sürün ve peçeteyle silin. 
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Çok konsantre üniversal temizleyici. Tüm yüzeyler için uygundur.
Gresler, yağlar, yakıtlar, reçineler, kurum, gıda lekeleri, kireç, kurum, küf, bitüm, 

mürekkep, ayakkabı izleri, pislik, duvar yazısı gibi kirlilik türlerini kolayca çözer ve 
giderir.

Yanıcı değildir, aşındırıcı içermez.

POWER DEGREASER
PD-620

KULLANIMI

1. Alüminyum boyalı yüzeylerde veya kumaşta kullanmadan önce, yüzey 
renginin değişmemesini sağlamak için temizleyiciyi küçük bir alanda test 

edin. 
2. Temizlenecek yüzeye püskürtün, birkaç dakika bekletin, suyla iyice 

durulayın.
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Tüm soğutma sistemleri için güvenlidir.
Pas, çamur, kireç ve tortularını çabucak temizler.

Su pompasının ve tüm soğutma sisteminin kullanım ömrünü önemli derecede arttırır.
Metal ve lastik ürünler için güvenli, aşırı ısınmayı önler.

Soğutma sisteminin verimini% 60 arttırır.

RADIATOR FLUSH
AB-505

KULLANIMI

Ürünü radyatörün içine dökün, motoru çalıştırın. Çalışma sıcaklığına 
ulaşıldığında, 10-30 dakika boşta bırakın, ardından motoru kapatın ve 

soğumaya bırakın. Tahliye musluğunu hafifçe açın ve aynı zamanda 
hortumdan radyatöre su dökün, motoru tekrar çalıştırın. Akan su temizlenene 

kadar soğutma sistemini 1-5 dakika yıkayın. Motoru kapatın, tüm suyu boşaltın 
ve soğutma sistemini önerilen soğutucu ile doldurun. 
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EXHAUST SYSTEM SEALER CEMENT3.
QUICKSTEEL4.

SHELLAC

TRIM ADHESIVE1.
TIRE INFLATOR2.

7.

THERMOMETAL5.
THREADLOK6.
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Ayarlanabilir tutkal ucu.
Şeffaf renk

Yoğun tutarlılık.
Suya dayanıklıdır.

TRIM ADHESIVE
TA-1300

KULLANIMI

Kuruma haslığı gerektiren durumlarda idealdir. Aerosol ambalajı, zor yerler de 
dahil olmak üzere düzgün ve doğru tutkal uygulaması sağlar. Döşemeleri, 

plastik kapakları, köpük kauçuğu, kumaşları, lastik ve diğer araçlarda kullanılan 
malzemeleri güvenle yapıştırır. Kuruduktan sonra, suya dayanıklı, esnek ve şeffaf 

bir bileşik oluşturur. Çok çeşitli sıcaklıklarda (-23 ° С - + 93 ° С) güç kaybetmez. 
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Patlak lastiklerin hızlı onarımı ve pompalanması için tasarlanmıştır.
Tekerleği otomatik olarak dengeler.

Dolgu işleminden sonra lastik basıncı 2.4 atm değerine ulaşır.
Ancak, lastiksiz lastikler için en etkili olan, tamiratlar ve bölmelerdeki küçük delikler.

TIRE INFLATOR
QF-25-R

KULLANIMI

Tekerlek nipeli aşağı çevirin. Şişeyi çalkalayın (0 ° C’nin altındaki sıcaklıklarda, 
şişeyi bir ısıtıcı ile pozitif sıcaklığa ısıtın, ancak açık ateşte değil). Makarayı 

döndürmeden plastik boruyu lastik nipelinin dişlerine vidalayın. Kapağı çıkarın 
ve şişeyi dik tutarak düğmeye basın. Tüm şişenin içeriğini kullanarak lastik 

dolum makinesine girin (bu yaklaşık 1 dakika sürer). Silindiri ayırın ve hemen 
2–3 km hızla düşük bir hızla sürün, böylece lastik parçaları lastiğin tüm 
hacmine yayılır. Bundan sonra, tekerlek içindeki basıncı kontrol edin ve 

gerekirse normale getirin.
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ABRO egzos montaj pastası, 1100 ° C’ye kadar sıcaklıklara dayanabilir ve susturucular, 
egzoz boruları, katalitik konvertörler, rezonatörler, vb. İçindeki küçük delik ve çatlakları 

ortadan kaldırmak için yeni egzoz sistemlerinde hava geçirmez bağlantıları monte 
etmek için idealdir.

Yüksek sıcaklıkta yapıştırıcı olarak evsel amaçlar için başarıyla kullanılabilir.

 Exhaust System Sealer Cement
ES-332

KULLANIMI

İşlem görecek yüzeyleri yağ, kireç, yağ ve pastan temizleyin. Gerekli miktarda 
montaj pastası uygulayın ve delikleri ve çatlakları kapatın. Büyük hasarlarla ilgili 

olarak, onarılan yerin dışını metal bir ızgara ile güçlendirmek önerilir. 


Montaj yapıldıktan sonra, 20 dakikalık motor rölantide veya 12 saat sonra 
ısıtmadan meydana gelir. 

3



Soğuk kaynak (tutkal), çelik tozu sertleştirici katkı maddesi içeren bir epoksi 
yapıştırıcı macundur.

Metal, ahşap, seramik, cam, plastik tutkallar. Agresif ortama dayanıklı soğuk 
kaynak, özelliklerini 260 ° C’ye kadar korur.

Atıksız ve kullanımı kolaydır.
Evrensel kaynak, en geniş ürün yelpazesini onarmak, geri yüklemek ve üretmek için 

kullanılır.

QuickSteel Reinforced Epoxy Metal Instant Repair
AS-224

KULLANIMI
1. Kullanmadan önce yüzeyi temizleyin ve yağdan arındırın. Daha iyi yapışma 

için pürüzlülük kazandırın. 
2. Kompozisyonun gereken miktarını kesin, kesimi kesinlikle dik yapın. Ellerinizi 
su ile ıslattıktan sonra, soğuk kaynağı eşit bir kıvama gelinceye kadar karıştırın 

(ısınması gerekir). 
3. İstenilen şekli vererek yüzeye soğuk kaynak uygulayın. Su altında 

uygulanırken, soğuk kaynağı yüzeye doğru bastırın ve yapışana kadar tutun.
4. Soğuk kaynak, kalınlığa, sıcaklığa vb. Bağlı olarak 1 saat ile 1 gün arasında 

sertleşir. 
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Zamanla özelliklerini kaybetmeyen sağlam bir bağlantı oluşturur.
Bağlantıyı kapatır ve titreşim direnci sağlar.

Kimyasalların çoğuna karşı dayanıklıdır.
25 mm çapa kadar bağlantı elemanları için uygundur.

Çoğu metal yüzeyde 10-60 dakikada kurur.
Tam sertleşme 24 saat içinde gerçekleşir.

THREADLOK
TL-371

KULLANIMI

1. Parçaları temizleyin ve kurulayın. 
2. İçeriği iyice sallayın. 

3. Kapağı çıkarın ve ucu kesin. 
4. Montaj yüzeyine birkaç damla uygulayın. 

5. Her zamanki gibi birleştirin ve döndürün. Kullanmadan önce kurumasını 
bekleyin. 
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Kağıt, karton, bez ve lastik contaları güvenilir şekilde sızdırmaz hale getirir ve onarır.
Egzoz manifoldları, silindir kafaları ve turboşarj flanşları için idealdir.

Yanma contasını önler ve ısı transferini iyileştirir.
-45 ° С ila + 260 ° С arasındaki sıcaklıklarda çalışır.

Uygulama için uygun sünger.
Yağlar, antifriz, benzin dahil her türlü endüstriyel sıvıya karşı dayanıklıdır.

Contalar ve dişli bağlantılar dahil olmak üzere bağlantıları sızdırmazlığı önler.

SHELLAC
GS-10A

KULLANIMI

1. Uygulama yapılacak yüzeye ince, düz bir tabaka uygulayın. 
2. 3 dakika bekleyin. 
3. Yüzeyleri bağlayın. 
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ARABALAR 
VE

CİLALAR

PROTECT-ALL3.

PREMIUM GOLD1.
SUPERGOLD2.
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Otoenameller için özel olarak tasarlanmış, karnauba balmumu içeren, yüksek 
kaliteli köpüklü konsantre araba şampuanının yeni formülü.

Eşsiz kompozisyon, tüm kir tiplerini yıkamanıza izin verir ve araca  zengin bir 
parlaklık kazandırır.

% 100 doğal karnauba odun balmumu ürününün bileşimindeki varlığı nedeniyle, 
araba şampuanı araba örtüsünü güneşten, yağmurdan, kardan ve tuzdan güvenli 

bir şekilde korur.

PREMIUM GOLD
CW-990

KULLANIMI
 Ana kir ve tuzu gidererek, aracı gölgede soğuk suyla iyice durulayın. 

Kompozisyonun 30 ml’sini 3.8 litre suya ekleyerek, araba şampuanını seyreltin. 
Aracı üstten başlayarak sünger veya yumuşak bir bezle yıkayın. Kirleri 

tamamen gidermek ve eşit miktarda balmumu uygulamak için yüzeyin tüm 
alanlarına uygulama yapın. Her elemanı kuruduktan hemen sonra durulayın. 

ABRO süet bezi veya temiz pamuklu havlu ile kurulayın ve cilalayın. 
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Son derece dayanıklı, uzun ömürlü.
Teflon sayesinde suya ve kire karşı uzun süreli koruma sağlar ve renge dayanıklı 
koruyucu bir tabaka oluşturur.Güney Afrika karnauba ağacından gelen meyve 

suyunun varlığı nedeniyle, araba mumu kaplamaya parlaklık katar.
Bir araba taşıyıcı kabı, aracın yüzey işleminin 3-5 katı için yeterlidir.

Aşındırıcı içermez.

SUPERGOLD
PW-400

KULLANIMI

Aracı yıkayın ve iyice kurulayın. Bir bezi nemlendirdikten sonra, dairesel 
hareketlerle düz bir tabaka halinde balmumu uygulayın. Kurumaya bırakın ve 

yumuşak bir bezle parlatın. En iyi sonuçları elde etmek için soğuk bir cisme 
uygulayın
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UV ışınlarının  ve yaşlanmanın zararlı etkilerine karşı etkili koruma sağlar  .
Görünümünü iyileştirir ve kauçuk, vinil ve deri yüzeyleri yeniler, onlara doğal bir 

parlaklık kazandırır.

PROTECT-ALL
PA-512

KULLANIMI

Şişeyi kullanmadan önce çalkalayın, temiz, kuru bir yüzeye 15-20 cm 
mesafeden püskürtün. Daha iyi etki için ıslanmasına izin verin. Yüzeydeki 

fazlalığı temiz, yumuşak bir bezle silin. Gerekirse işlemi tekrarlayın. 
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MOTOR VE YAKIT
 KATKI ÜRÜNLERİ 

   
GEAR OIL TREATMENT3.
MOTOR FLUSH4.

DIESEL SYSTEM CLEANER

OCTANE BOOSTER1.
AUTOMATIC TRANSMISSION CONDITIONER2.

7.
FUEL SYSTEM CLEANER8.

DIESEL INJECTOR CLEANER5.
FUEL INJECTOR CLEANER6.

ABRO SMOKE STOP9.
ABRO LUBE10.
PREMIUM OIL TREATMENT11.
OIL TREATMENT PLATINUM12.
OIL TREATMENT13.



Benzinin oktan sayısını arttırır.
Düşük dereceli yakıtın etkilerini önler.

Motor titreşimini azaltmaya, yakıt tüketimini ve egzoz emisyonlarını azaltmaya 
yardımcı olur.

Motor gücünü arttırır.
Enjeksiyon sistemini ve yanma odasını kurum ve tortu oluşumundan korur.

Patlama ve kızdırma ateşlemesini ortadan kaldırır.
Bileşim, katalitik dönüştürücüler için güvenlidir.

Motor ömrünü 2,5 kat uzatır.

OCTANE BOOSTER
OB-506

KULLANIMI

Flakon içeriğini dolu yakıt deposuna ekleyin. Arabanın 1 tankında (50–70 l) 1 şişe 
hesaplanır. En iyi sonuçlar için, neredeyse tüm yakıt kullanılıncaya kadar yeni yakıt 

eklemeyin. 
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Otomatik şanzıman yağını güçlendirir ve 
zenginleştirir.

Vites değişiminin belirgin derecede 
gürültülü ve yavaş olduğu durumlarda 

yardımcı olur.
Titreşimi azaltır.

Contaları geri yükler.
Sızıntıları uyarır.

AUTOMATIC TRANSMISSION CONDITIONER
AC-999

KULLANIMI

Tüm içeriği her 48.000 km’de bir veya aktarımlar gürültülü olduğunda gerektiği 
şekilde ekleyin. 
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Daha yumuşak, daha sessiz vites değiştirme sağlar.
Sürtünme bölgesindeki sıcaklığı önemli ölçüde düşürür.

Dönen parçaların ilave yağlanmasını sağlar, metal parçaların tortu ve kirden 
arındırılmasını sağlar.

Mineral ve sentetik yağlarla tamamen uyumludur.
Yüksek kilometreli araçlarda bir katkı maddesinin kullanılması özellikle önerilir.

Politetrafloroetilen (PTFE) içerir - sürtünme sürtünme katsayısı olan ve mevcut bilinen
 en küçük yapı malzemesi olan mükemmel bir sürtünme önleyici malzeme.

GEAR OIL TREATMENT
GT-409

KULLANIMI

Arttırılmış sürtünme farkları için, manuel şanzıman, tüpün içeriğini tamamen kullanın. 
Kamyonlar ve diğer ağır makinelerdeki diferansiyeller ve şanzımanlar için gereken 

toplam yağın% 10’unu ekleyin. 
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1. Motoru 10-15 dakika durdurun. Karterdeki yağ seviyesinin optimum 
olduğundan emin olun. 

2. Ürünü yağ haznesine boşaltın. 
3. Motoru rolantide 3 dakika çalıştırın. 

4. Motoru kapatın, kullanılmış yağı boşaltın ve eski yağ filtresini çıkarın. 
5. Yeni bir yağ filtresi takın ve önerilen fabrika  yağını istenen seviyeye kadar 

doldurun  .

KULLANIMI

Özel katkılarla yüksek konsantre sıvı.
Turboşarjı olan ve olmayan benzinli ve dizel motorlar için, 3-6 litre yağ sistemine 

uygulanır.
Motor yağı sistemini her türlü tortu, çamur ve pislikten temizler.

Özel yıkama yağları kullanmadan yapmanızı sağlar, yeni yağın ömrünü uzatır.
Motor performansını arttırır.

Piston segmanlarının hareketliliğini geri kazandırır.
Isı emiciyi iyileştirir.

Yağ keçeleri ve contalar için güvenlidir.
Hidro kompansatörlerin ve hidroliğin yapışmasını engeller.

MOTOR FLUSH
MF-390
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Patlamayı ortadan kaldırır, verimi arttırır, emisyonları azaltır, yakıt sisteminin 
korozyonunu önler.

Emiş valflerinde reçineli, lak ve sünger birikintilerini, yanma odasındaki karbon 
birikintilerini temizler.

Enjektörlerin verimini, motorun normal termal durumunu ve rölanti hızının 
düzgünlüğünü eski haline getirir.

Daha sonra enjektörlerin ve yakıt sisteminin kirlenmesini önler ve ayrıca 
korozyonunu önler.

Motor çalışmasını kolaylaştırır.
Büyük kamyonlar için özel ambalajlar.

Katalitik konvertörler, oksijen sensörleri ve turboşarjlar için güvenlidir. Rus yakıt 
kaliteleri ve motor parçaları malzemeleri ile uyumludur.

DIESEL INJECTOR CLEANER
DI-502

KULLANIMI

Çalkalayın, depoya dökün üstüne en az 4/3 oranında olmak üzere
yakıt ikmali yapın.
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Enjektörleri ve yakıt sistemini benzinde çözünmeyen karbonlu birikintilerden, 
katran ve çamurdan temizler ve sonraki kirlenmeleri önler.

Güç sistemindeki nemi etkisiz hale getirir, korozyonu ve buz sıkışmalarının 
oluşumunu önler.

Rölantideki dönüşlerin homojenliğini geri kazandırır, arabanın dinamiklerini 
geliştirir

Her 5000 km’de önleyici tedavi, toparlanma - arka arkaya 2 yakıt ikmali.
Patlamayı ortadan kaldırır.

Püskürtme düzenini normalleştirir.
Yakıt tüketimini azaltır.

FUEL INJECTOR CLEANER
IC-509-R

KULLANIMI

1. İçeriği neredeyse boş bir yakıt deposuna ekleyin. 
2. Her 40-70 litre benzin için 1 kutu ilave ediniz.
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Tüm yakıt sistemini temizlemek ve orijinal gücü geri yüklemek için tasarlanmıştır. 

Kurum, CH ve CO emisyonlarını azaltır, yakıtı kurutur ve verimi arttırır.
Enjektörleri, giriş valflerini ve yakıt hatlarını temizler.

Yanma odasındaki birikintileri temizler.
Orijinal gücü geri yükler.

Duman ve egzoz emisyonlarını azaltır.
Alkol içermez.

Titreşimleri ortadan kaldırır.
Aşınmayı önleyen korozyon önleyiciler ve yağlayıcılar içerir.

DIESEL SYSTEM CLEANER
DS-900

KULLANIMI

Katkı maddesini, 70 lt hazneye kadar alan araçlarda; 1 adet, 70 lt ve üzerine 2 
adet ilave edin.

Yakıt tankı neredeyse dolu olmalıdır.
En iyi sonuç için tank neredeyse boşalana kadar seyahat edin.
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Benzinli motorlar için yakıt sistemi temizleyicisi. 

Ateşlenmeyi hızlandırarak enjektör vuruntu sesini ortandan kaldırır.
Yakıt sistemi ve motor yanma odasındaki elementlerden kireç, katran ve diğer 

birikintilerin oluşumunu etkili bir şekilde kaldırır ve önler.
Egzoz emisyonlarını ve ayrıca yakıt tüketimini% 6 azaltır.

Dış sesleri (enjektör vuruntu) ve yanma ateşlenmesini önler.
Soğuk çalıştırmayı iyileştirir.

Rölanti devrini geri yükler, otomobilin dinamiklerini iyileştirir, yakıt-hava karışımı 
silindirlerinin dolumunu arttırır, bu da motor gücünde bir artışa yol açar.

Katalizörler ve oksijen sensörleri için güvenlidir.

FUEL SYSTEM CLEANER
FS-900

KULLANIMI

Katkı maddesini neredeyse dolu bir yakıt deposuna dökün ve ardından yakıtı 
her 70 litre benzin için 1 şişe oranında doldurun. En iyi sonuçlar için, neredeyse 

tüm yakıt kullanılıncaya kadar yeni yakıt eklemeyin. Her 5000 km’de bir katkı 
kullanın. 
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Motor performansını arttırır.
Egzoz dumanını ve aşınmış motor 

gürültüsünü azaltır.
Yağ israfını azaltır.

Yağ viskozitesini arttırır.

SMOKE STOP
SS-510

KULLANIMI

İçeriği ılık bir motorun yağ sistemine boşaltın. Maksimum seviyeyi aşmayın! 
Maksimum 6 lt motor yağına 1 adet eklenebilir.

6 lt ve üzeri yağ alan araçlarda 2 adet tercih ediniz.
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1. Yağı boşaltın ve yeni bir yağ filtresi takın. 
2. Katkı maddesi ve yeni yağı doldurun, üretici tarafından önerilen motor yağı 

miktarını 1 l azaltın. Yüksek güçlü motorlar için,% 20 katkı maddesi oranında% 80 
motor yağı oranı kullanın. Dozu gözlemleyin. 

3. Maksimum koruma sağlamak için, aracı her 6. motor yağ değişiminde veya 1000 
motor saatinden sonra ekleyin.

4.50.000 km’ye kadar koruma sağlar.

Motorun içindeki tüm kaygan yüzeylerde kayganlaştırıcı bir film oluşturur.
Yağın yüksek sıcaklık viskozitesini hizalar ve motor çalışırken gürültüyü azaltır.

Sıkıştırmanın restorasyonuna katkıda bulunur.
Sentetik dahil her türlü yağla uyumludur.

Yakıt tüketimini% 3 azaltır.

LUBE
9-AB

Turboşarjlı ve benzinsiz benzinli ve dizel motorlar için ve lpg gazla çalışan motorlar için. 

KULLANIMI
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Sentetik dahil tüm yağlarla uyumludur.
Motor gürültüsü ve lifter sesini önler.

Ekstra basınç bariyeri koruması sayesinde yakıta binen 
zorlanmayı azaltır.

Yakıt tasarrufu sağlar.

PREMIUM OIL TREATMENT
OT-511

KULLANIMI

11

Her düzenli yağ değişiminde 4-5 litre yağın (büyük motorlar için - hacmin% 10’u) yağ 
içeriğini ekleyin. Değiştirmeler arasında, katkı maddesini rölanti motoruna dökün. 

Katalitik konvertörler için güvenlidir. 



Her düzenli yağ değişiminde 4-5 litre yağın (büyük motorlar için - hacmin% 10’u) yağ 
içeriğini ekleyin. Değiştirmeler arasında, katkı maddesini rölanti motoruna dökün. 

Katalitik konvertörler için güvenlidir. 

Sentetik dahil tüm yağlarla uyumludur.
Motor çalıştığında ve yüksek devirlerde çalışırken sürtünme ve aşınmayı azaltır.

Yağın köpürmesini önler.
Sıkıştırmayı arttırır ve motor gücünü arttırır.

Valfleri ve pistonları korur.
Motor yağının viskozitesini yüksek sıcaklıklarda dengeleyerek gazın motorun 

motoruna girmesini önler.
Yağın antioksidan ve yakalanma önleyici özelliklerini iyileştirir.

Lifter sesini azaltır.

OIL TREATMENT PLATINUM
OT-611

KULLANIMI
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Motoru ısıtın ve bir kutuyu yağ haznesi içine doldurun. Her yağ değişiminde bir 
katkı maddesi ekleyin. Fazla doldurmayın!Aşırı derecede aşınmış motorlar için 2 

kutu ABRO katkı maddesi ekleyin.

Yağın akışkanlığını ve sürtünme önleyici ve korozyon önleyici katkı maddelerini 
optimize ederek motor ömrünü uzatan özel olarak tasarlanmış formül.

OIL TREATMENT 
AB-500

KULLANIMI

Yanan yağı ortadan kaldırır.
Motor aşınmasını azaltır.

Köpük yağını önler.
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TEKNIK
SIVILAR

61. STEERING FLUID
2. STEERING FLUID

.



Gürültü, sistemde sızıntı, korozyon, oksidasyona karşı korur.
Özel bileşim, hidrolik direksiyon sisteminin kauçuk bileşenlerinin esneklik kaybına karşı 

korur.
Direksiyonu yağlar ve yılın herhangi bir zamanında maksimum performans sağlar.

Sistemi tıkamaz ve köpürmez.
Antioksidan ve korozyon önleyici özelliklere sahiptir.

Modern binek otomobillerinin ve hidrolik direksiyon özellikli kamyonların 
direksiyonunda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

STEERING FLUID
PS-950

KULLANIMI

Motor kapalıyken gerekli miktarda servo direksiyon tankına ekleyin. 
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Gürültü, sistemde sızıntı, korozyon, oksidasyona karşı korur.
Özel bileşim, hidrolik direksiyon sisteminin kauçuk bileşenlerinin esneklik kaybına karşı 

korur.
Direksiyonu yağlar ve yılın herhangi bir zamanında maximum performans sağlar.

Sistemi tıkamaz.
Köpük yapmaz.

Antioksidan ve korozyon önleyici özelliklere sahiptir.
Modern binek otomobillerinin ve hidrolik direksiyon özellikli kamyonların 

direksiyonunda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

STEERING FLUID
PS-640

KULLANIMI

Motor kapalıyken gerekli miktarda servo direksiyon tankına ekleyin. 

2



SIZDIRMAZLIK
ÜRÜNLERİ 

   

7
GASKET MAKER
ENGINE OIL STOP LEAK

1.
2.
SUPERSEAL3.
STOPLEAK4.
STOPLEAK5.



ABRO silikon conta sızdırmazlık maddesi, Japon otomobillerinin motorlarındaki contaları onarmak için özel 
olarak tasarlanmıştır, ancak ABD ve Avrupa’da üretilen motorlarda da kullanılabilir.
Şanzımanların karter kapaklarındaki contaları, termostat muhafazalarını, emme manifoldlarını, karter 
tavalarını, su pompalarını değiştirmek için idealdir. Otomotiv sıvılarının etkisi altında çökmez (benzin hariç).

Silikon Conta Sızdırmazlık Maddesi

AVANTAJLARI ANA UYGULAMALAR

VALF KAPAGI
SU POMPASI
AKTARMA PALETI

SENSÖRLER IÇIN GÜVENLI
YAG, ANTIFRIZ VE SUYA DAYANIKLI
KOROZYONA DAYANIKLI
NOTR BAZDA(KOKUSUZ)

912-AB9-AB 418-AB 11-AB-CH
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Zaman gerektiren motorun, pahalı bir şekilde elden geçirilmesi ihtiyacını ortadan 
kaldırır.

Herhangi bir yağla uyumludur.
Kauçuk contaların aşırı şişmesine yol açmaz, kurumasını ve çatlamasını önler.

ENGINE OIL STOP LEAK
EO-414

KULLANIMI

1. Kullanmadan önce çalkalayın. 
2. Tüm içeriği, sıcak bir motorun yağ sistemine dökün. 

3. Motorun 30 dakika boyunca rölantide kalmasına veya sürüş yapmasına izin verin. 


Son sızdırmazlık birkaç gün içinde gerçekleşir. Yağ seviyesini periyodik olarak kontrol 
edin. Sızdırmazlık maddesi sızıntının giderilmesine yardımcı olmazsa, bir uzmana 

başvurun. 
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Soğutma sistemindeki her türlü sızıntıyı gidermek için kullanılır.
Su ve her türlü antifriz içeren her türlü radyatörde kullanılabilir.

Profilaktik kullanıma izin verilir ve önerilir.

SUPERSEAL
SS-822

KULLANIMI

Radyatörü istenen seviyeye kadar doldurun. Motoru ısıtın ve kapatmadan 
şişenin içeriğini yavaşça radyatörün içine dökün. Radyatör kapağını kapatın, 

soğutma sıvısını önerilen seviyeye gerektiği gibi ekleyin, soğutma 
sistemindeki hava tapalarını çıkarın, motoru çalıştırın ve 

10-15 dakika boşta bırakın . 
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Soğutma sistemindeki her türlü sızıntıyı gidermek için kullanılır.
Hem su içeren her türlü radyatör hem de her türlü antifrizde kullanılabilir.

Profilaktik kullanıma izin verilir ve önerilir.

STOP LEAK
AB-404

KULLANIMI

Radyatörü istenen seviyeye kadar doldurun. Motoru ısıtın ve kapatmadan 
şişenin içeriğini yavaşça radyatörün içine dökün. Radyatör kapağını kapatın, 

soğutma sıvısını önerilen seviyeye gerektiği gibi ekleyin, soğutma 
sistemindeki hava tapalarını çıkarın, motoru çalıştırın ve 

10-15 dakika rölantide bırakın . 

4



5

Alüminyumdan yapılanlar dahil tüm soğutma sistemlerinde sızıntıları önlemek için 
yüksek hızlı, güvenilir araçlar.

Radyatörler, silindir blokları, antifriz veya antifriz ile çalışan ısıtma sistemleri, silindir 
kapağı contalarını mükemmel şekilde kapatır.

Su pompaları ve korozyon önleyiciler için etkili bir yağlayıcı içerir.

STOP LEAK
SL-624-RU

KULLANIMI

Kullanmadan önce motoru, radyatörün ısınması için ısıtın. Motoru kapatın ve 
soğutma sistemindeki basınç düşene kadar bir süre bekleyin. Radyatör 

kapağını dikkatlice çıkarın. Kavanozu iyice çalkalayın. Kavanoza ait içeriği 
radyatör veya genleşme kabının içine dökün ve kapağı kapatın. Motoru 
çalıştırın. Akış kaybolana kadar (yaklaşık 15-20 dakika) rölantide bırakın. 

Soğutma sisteminin temizliğinden emin değilseniz, önce ABRO Radyatör İçi 
Temizleyicisini kullanın . 
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