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Piduripuhasti/puhastusaine
BRAKE CLEANER
500ml aerosool, 
306185&PRESTO 
Eemaldab piduriklotsidelt tolmu, õli, mustuse ja rasvained piduri-
torudelt, -ketastelt, -silindritelt, -klotsidelt ja -supportitelt. 
Ei kahjusta kummidetaile ja –tihendeid. Sobib kasutamiseks ka 
universaalse tehnilise puhastusvahendina, kõikide mehhaaniliste 
detailide õlist ja muust mustusest puhastamiseks. Sobib ka kontakt 
ja muude elektriliste ühenduste puhastamiseks.

Tavahind 3,50 € (sisaldab KM)

SOODUSHIND 1,25 € +km
Min. kogus 6 tk.

Hinnad kehtivad kuni 31.07.2015.

Lahustil baseeruv tugevatoimeline puhastusvahend erinevate mustuste eemaldamiseks. Tänu tootes sisalduvale tugevale lahustile ja survele on 
võimalik lihtsalt survepesuga puhastada erinevaid pindasid. Kuna aine kuivab ja aurustub kiirelt, siis on võimalik peaaegu koheselt puhastatud 
detaile edasi kasutada ja tööd jätkata. 
Kasutusvaldkond:
Eemaldab piduriklotside tolmu, õli, mustuse ja rasvained piduritorudelt, -ketastelt, -silindritelt, -klotsidelt ja -supportitelt. 
Sobib kasutamiseks ka universaalse tehnilise puhastusvahendina, kõikide mehhaaniliste detailide õlist ja muust mustusest 
puhastamiseks. Sobib ka kontakt ja muude elektriliste ühenduste puhastamiseks. Ei sobi värvitud pindadele ja teatud 
plastikutele, võib neid kahjustada. Enne kasutamist proovi toote sobivust mittenähataval pinnal. Ei kahjusta kummidetaile 
ja tihendeid.

Piduripuhasti/puhastusaine 
BRAKE CLEANER 5L, 25L, 60L
V05563&PRESTO, V25563&PRESTO, V60563BL&PRESTO

Piduripaigaldusmääre
BRAKE ASSEMBLY GREASE 500 ml 
090310BS&PRESTO
Kõrge temperatuuritaluvusega metallivaba määre pidurisüsteemide 
kaitseks. Piduripaigaldusmääre on ilmastikukindel,
 kaitseb korrosiooni eest, on vastupidav veele,
hapetele ja sooladele. Piduripaigaldusmääre on
eriti sobilik pidurisüsteemide paigaldamiseks tänu
spetsiaalsele paigaldusotsakule, hõlbustades hiljem
nende lahti võtmist. Sobib ka muude sarnastel
montaazitöödel, kus oluline kõrge
temperatuuritaluvus ja head määrimisomadused.

Tavahind 3,90 € (sisaldab KM)

SOODUSHIND 
1,59 € +km
Min. kogus 6tk.

Tavahind 5,49 € (sisaldab KM) 

SOODUSHIND 
3,25 € +km

BRAKE CLEANER 60L
Tavahind 225 € (sisaldab KM) 

SOODUSHIND
99 € +km

Piduripuhasti/puhastusaine 
POWER Brake Cleaner 500 ml, aerosool 
315541&PRESTO 
Uus piduripuhastusaine on parendatud koostisega. Tänu uut tüüpi 
survegaasile ja peenema kõrrega pihustusotsikule on tekitatud suurem 
pihustusvõimsus.
Eemaldab piduriklotside tolmu, õli, mustuse ja 
rasvained piduritorudelt, -ketastelt, -silindritelt, 
-klotsidelt ja -supportitelt. Ei kahjusta kummidetaile 
ja –tihendeid.Sobib kasutamiseks ka universaalse 
tehnilise puhastusvahendina, kõikide mehhaaniliste 
detailide õlist ja muust mustusest puhastamiseks.
Sobib ka kontakt ja muude elektriliste ühenduste 
puhastamiseks.

BRAKE CLEANER 25L
Tavahind 109 € (sisaldab KM)

SOODUSHIND
49,90 € +km

BRAKE CLEANER 5L
Tavahind 29 € (sisaldab KM) 

SOODUSHIND

16,90 € +km




