XERAMIC® MOTORCYCLE CARE PRODUCTCATALOGUS

XERAMIC ® MOTORCYCLE CARE
PM XERAMIC®
CERAMIC SYNTHETIC CHAIN SPRAY
PM
XERAMIC®
KERAMISCHE
SYNTHETICHE KETTING SPRAY is
een geavanceerde kettingspray
met Long-Life eigenschappen op
basis van keramisch materiaal. Dit
unieke materiaal, oorspronkelijk
ontwikkeld voor de ruimtevaart,
heeft nu in PM XERAMIC ® Ceramic
Synthetic Chain Spray een nieuw
revolutionair
toepassingsgebied.
PM XERAMIC® Ceramic Synthetic
Chain Spray is samengesteld op
basis van synthetische grondstoffen,
verrijkt met keramisch materiaal, en
hoogwaardige dopes die zorgen
voor een unieke smering. PM
XERAMIC® Ceramic Synthetic Chain
Spray droogt niet uit, houdt de
ketting soepel en is bestand tegen
hoge temperaturen. Tast O-ring
kettingen niet aan.

Art. Nr. : 20108

Inhoud: 500 ml

PM XERAMIC®
CERAMIC WHITE CHAIN SPRAY
PM
XERAMIC®
KERAMISCHE
SYNTHETICHE WITTE KETTING SPRAY
is gebaseerd op hoogwaardig
keramisch
materiaal
voor
optimale
langdurige
smering
en bescherming van de ketting
onder alle omstandigheden. Bezit
sterk hechtende eigenschappen,
excellent penetrerend vermogen,
roestwerend, vermindert de wrijving,
houdt de ketting flexibel en bestand
tegen extreem hoge temperaturen.
O-ring getest!

Art. Nr. : 20407

PM XERAMIC®
CHAIN & ENGINE CLEANER
PM
XERAMIC®
KETTING&
MOTORREINIGER is een zeer krachtig
en effectieve reiniger speciaal
ontwikkeld voor motorfietsen. Dit
actieve reinigingsmiddel verwijdert
dankzij haar unieke samenstelling
extreem snel olie en vet aanslag
van alle vervuilde onderdelen zoals
kettingen, tandwielen, motoren en
andere metalen onderdelen zonder
de lak aan te tasten. Lost snel en
effectief de vervuiling op en zorgt
voor complete reiniging van niet
bereikbare plaatsen. Tast O-ring
kettingen niet aan.

Art. Nr. : 20313

Inhoud: 500 ml

Inhoud: 500 ml

PM XERAMIC®
X-40 CERAMIC MULTI SPRAY
PM XERAMIC® X-40 KERAMISCHE MULTI
SPRAY. Multifunctioneel smeermiddel
waaraan hoogwaardig keramisch
materiaal aan is toegevoegd
voor langdurige bescherming. Dit
materiaal is bestand tegen hoge
temperaturen en smeert onder alle
omstandigheden. Is waterafstotend,
bezit
diep
penetrerende
eigenschapen en is sterk hechtend op
allerlei verschillende oppervlakken.
Voorkomt corrosie en beschermt
rubber delen. Voor smering en
bescherming van lagers, kogellagers,
kabels enz.

Art. Nr. : 20405

Inhoud: 500 ml

XERAMIC ® MOTORCYCLE CARE

PM XERAMIC® BRAKE CLEANER
PM
XERAMIC®
REMMEN
REINIGER Biologisch afbreekbare
multireiniger voor het effectief
en milieuvriendelijk reinigen van
alle remdelen, etc. Bevat géén
gechloreerde koolwaterstoffen.
Tast kunststof en rubberdelen
niet aan. Een veelzijdig en
hoogwaardig reinigingsproduct,
dat zelfs verharst vuil kan oplossen.

Art. Nr. : 20315

Inhoud: 500 ml

XERAMIC®
GASKET & CARBON REMOVER
PM XERAMIC® PAKKING- EN
KOOLSTOFVERWIJDERAAR
verwijdert snel en eenvoudig
koolafzettingen en maakt
vastzittende pakkingen los,
zonder
motoronderdelen
te
beschadigen.
Lost
synthetische-,
kurkof
fiberpakkingen
op.
Het
schuim hecht zich aan
verticale oppervlakken.

Art. Nr. : 20154

Inhoud: 500 ml

PM XERAMIC®
CARBURETTOR CLEANER
PM XERAMIC® CARBURATEUR
REINIGER
Lost
gom,
koolaanslag en lakachtige
verbindingen snel en effectief
op zonder demontage van
de carburateur. Verlaagt
de CO en HC waarden.
Alleen
voor
benzine
motoren.
Tast
kunststof
en rubber delen niet aan.
Bevat géén gechloreerde
koolwaterstoffen.
Geschikt
voor alle verschillende typen
carburateurs.

Art. Nr. : 20311

Inhoud: 500 ml

PM XERAMIC® INSTANT SILICON GASKETS
PM XERAMIC® INSTANT GASKETS zijn bedoeld voor motoren met
zuurstofsensors en ideaal voor het maken van vervangende
pakkingen voor kleppendeksel, transmissie, oliecarters,
waterpompen, thermostaathuizen, uitlaatspruitstukken e.d.
Bestand tegen transmissievloeistoffen, water, olie en antivries.
Vervangt kurk, vilt, papier en rubber pakkingen.

PM XERAMIC® CONTACT CLEANER
PM XERAMIC® CONTACT REINIGER is
een zeer effectief reinigende vloeistof
speciaal geformuleerd voor het reinigen
en ontvetten van alle mechanische
onderdelen en systemen, zoals droge
koppelingen,
remmen,
bougies,
contactschakelaars en elektronische
onderdelen, van olie, vet en andere
aanslag. Een veelzijdig, hoogwaardig
reinigingsproduct dat zelfs verharst vuil
kan oplossen. Dit product droogt snel
en garandeert volledige reiniging van
moeilijke of onbereikbare plaatsen.

Rood :
		
Zwart :
		
Grijs
:
		

Extra hoge temperaturen
Temperatuurbereik -73ºC tot + 343ºC
Hoge temperaturen
Temperatuurbereik -73ºC tot + 250ºC
Extra hoge temperaturen
Temperatuurbereik - 50ºCtot + 315ºC

*Zuurvrij, aanbevolen voor aluminium

Art. Nr. : 20312

Inhoud: 500 ml

Art. Nr. : 20150
Art. Nr. : 20151
Art. Nr. : 20153

Inhoud: 200 ml
Inhoud: 200 ml
Inhoud: 200 ml

Rood
Zwart
Grijs

XERAMIC ® MOTORCYCLE CARE

PM XERAMIC®
HELMET INTERIOR CLEANER
PM
XERAMIC®
HELM
INTERIEUR REINIGER. Voor
effectieve verwijdering van
transpiratielucht, bacteriën,
onprettige
geurtjes
en
vuilaanslag in de helm.
Bezit diep penetrerende
eigenschappen
en
garandeert daardoor een
optimaal resultaat. Bus goed
schudden voor gebruik en
vloeistof in het inwendige
van de helm spuiten. De
behandelde
delen
met
een vochtige spons of doek
inwrijven.

Art. Nr. : 20403

Inhoud: 200 ml

PM XERAMIC®
HELMET VISOR CLEANER
PM XERAMIC® HELM VIZIER
REINIGER. Voor grondige
en effectieve reiniging van
het helmvizier. Verwijdert
vette vingerafdrukken en
hardnekkig
vastzittende
insectenaanslag
zonder
probleem. Geeft het vizier
een
glashelder
uiterlijk.
Bus goed schudden voor
gebruik en weinig vloeistof
op het vizier aanbrengen.
Onmiddellijk uitwrijven met
een schone zachte doek.

Art. Nr. : 20404

Inhoud: 200 ml

PM XERAMIC® HANDCLEANER YELLOW
Door toevoeging van natuurlijke grondstoffen, een extra
werkzame Handreiniger. Onschadelijk voor de huid.
Volledig oplosbaar in water en verstopt de afvoerleidingen
niet.

Art. Nr. : 20423
Art. Nr. : 20425

Inhoud: 600 ml
Inhoud: 4 ltr

PM XERAMIC® WAX POLISH
PM XERAMIC® WAX POLISH zorgt
voor een langdurige bescherming
van de behandelde onderdelen
tegen water, strooizout en UV
stralen. Reinigt en conserveert
in één behandeling en geeft de
lak en nieuwe glans. Geschikt
voor alle lakken, kunststof,
velgen, chroom en aluminium
delen. Op een afstand van 25
cm. aanbrengen. Na 5 minuten
met een schone en zachte doek
nawrijven.

Art. Nr. : 20409

Inhoud: 500 ml

XERAMIC® HAND CLEANING
POWER WIPES - 75 pieces
PM XERAMIC ® Reinigingsdoeken voor het
effectief reinigen van handen. De doeken
hebben een structuur voor optimale reiniging.
Uitermate geschikt op plaatsen waar geen
water voorhanden is.
Huidvriendelijke reinigingsvloeistof. Geeft de
handen na gebruik een frisse geur.

Art. Nr. : 20427

Inhoud: 75 pieces

XERAMIC ® MOTORCYCLE CARE

PM XERAMIC®
MOTO INJECTOR CLEANER
PM XERAMIC® MOTO INJECTOR
REINIGER is een speciaal additief
ontwikkeld voor het snel en effectief
reinigen en beschermen van de
injectoren. Inwendige motorvervuiling
wordt grotendeels veroorzaakt door
de aanwezigheid van afzettingen
zoals, gom, vernis en andere
lakachtige verbindingen. Hierdoor
worden de motorprestaties minder
en stijgt het brandstofverbruik.
Door regelmatig gebruik blijft het
injectiesysteem in optimale conditie.
Toe te passen iedere 5.000 km of bij
storingen. De inhoud van de fles is
geschikt voor een tankinhoud van
max. 25 liter.

Art. Nr. : 20430

Inhoud: 125 ml

PM XERAMIC®
MOTO FUEL STABILISER
XERAMIC®
MOTO
FUEL
STABILISER is een brandstof
additief ontworpen voor een
uitstekende conservering van
het brandstofsysteem gedurende
de winterstalling. Het product
voorkomt verkleuren en oxidatie
van de brandstof, voorkomt
roest en houdt het gehele
brandstofsysteem
schoon,
resulterend in het gemakkelijker
starten na de winterstalling.
De inhoud van de 125 ml fles is
geschikt voor een tankinhoud
van max. 25 liter.

Art. Nr. : 20434

PM XERAMIC® MOTO ENGINE FLUSH
PM XERAMIC® MOTO INWENDIGE
MOTORREINIGER. Voor effectieve
inwendige reiniging van de motor
van aanslag, corrosie, hars en
lakafzettingen in slechts 10 minuten!
Zuurvrij en bevat anticorrosie en
anti-oxidatie additieven welke de
motor beschermen gedurende de
reiniging. Maakt vastzittende kleppen
en zuigerveren los en verhoogd
de compressie. Onschadelijk voor
metalen delen houd de motor
in optimale conditie. Geschikt
voor alle motorfietsen. De gehele
inhoud aan de motor toevoegen bij
bedrijfstemperatuur en daarna de
motor max. 10 minuten laten draaien
bij max. 1.500 rpm. Motor afzetten en
olie aftappen. Oliefilter vervangen en
motor afvullen met nieuwe motorolie.
Kan vermengd worden met alle typen
motorolie.

Art. Nr. : 20431

Inhoud: 125 ml

Inhoud: 125 ml

PM XERAMIC® FUEL
STABILISER & CONDITIONER
PM XERAMIC® FUEL STABILISER &
CONDITIONER is een brandstof
additief ontworpen voor een
uitstekende conservering van het
brandstofsysteem gedurende de
winterstalling. Het product voorkomt
verkleuren en oxidatie van de
brandstof, voorkomt roest en houdt
het
gehele
brandstofsysteem
schoon,
resulterend
in
het
gemakkelijker
starten
na
de
winterstalling. Normale dosering 10
ml voor 5 ltr brandstof. Intensieve
dosering 20 ml voor 5 ltr brandstof.
Geschikt voor benzinemotoren en
dieselmotoren.

Art. Nr. : 20432
Art. Nr. : 20433

Inhoud: 250 ml
Inhoud: 1 ltr

MANUFACTURED BY PETROMARK AUTOMOTIVE CHEMICALS BV - BEVERWIJK - THE NETHERLANDS
PHONE: +31 251 211397 • INFO@PETROMARK.EU
PM XERAMIC® IS A REGISTERED TRADEMARK OF PETROMARK AUTOMOTIVE CHEMICALS BV

WWW.XERAMIC.COM

