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LPG AUTOGASSYSTEM
NANOFÖRSEGLINGAR
VÄXELLÅDA & SERVOSTYRNING

OLJESYSTEM

DIESEL & PARTIKELFILTERSYSTEM

BENSINSYSTEM

KYLARSYSTEM

AC & KLIMATANLÄGGNING

KVALITETSMÄRKTA

TILLSATSER & SYSTEMRENGÖRARE

DETAILING & UNDERHÅLL

made in germany



Förstklassiga service- och underhållspro-
dukter för bil- och lastbilsbranchen samt tung 
industri! Vi erbjuder ett helhetskoncept med   
                 forskning - utveckling - certifiering - 
                     tillverkning - distribution - mark-  

                        nadsföring - utbildning och 
              lansering vilket gör oss till din                             
             premiumpartner här i Sverige. 
            

För att utvigda våra möjligheter och erbjuda 
konkurrenskraftiga priser, för att kunna 
anpassa produkterna till vårt nordiska 
klimat och att kunna säkerställa hand in 
hand service samarbetar vi med universitet, 
fordonsbranschen, forskningsinstitut och 
ackrediterade testinstitut (tex. TÜV och Dekra). 
Självklart är företaget ISO 9001:2015 certifierad.

KVALITET „MADE IN GERMANY“
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 17
 17
 17
 18
 18
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20
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 21
 22
 22

 24 
25

 26 
 27
 27 

 28
 29
 29
 29

 30
 31
 31 
 31

OLJESYSTEM
 Engine Flush
 CeraGAT 500 TÜV certifierad
 Oil Booster
 Engine Care & Protect
 Nano Engine Protect & Seal
 Engine Oil Stop Leak
	 Oil	Anti	Smoke
	 Hydraulic	Lifter	Care

BENSINSYSTEM
 Fuel System Cleaner PLUS TÜV certifierad
 Fuel System Clean & Protect TÜV certifierad
 Fuel System Cleaner ULTRA
 Fuel System Cleaner HYBRID
 Octane Booster TÜV certifierad
 Octane Booster S
	 Valve	&	Injection	Purifier
	 Lead	Substitute
 Petrol Applicator Spray
 Air Intake Cleaner Petrol

 

DIESEL & PARTIKELFILTERSYSTEM
 Diesel System Cleaner PLUS TÜV certifierad
 Diesel System Clean & Protect TÜV certifierad
 Diesel System Cleaner ULTRA
 Diesel System Cleaner HYBRID
 Cetane Booster
	 Diesel	Anti	Smoke
 Diesel Bactericide
 Diesel Winter Care
 Diesel Applicator Spray
 Air Intake Cleaner Diesel
 DPF & Catalyst Cleaning Foam 
	 DPF	Purifier
 DPF Cleaning Liquid
 DPF Air Jet Fluid
	 DPF	Air	Jet	Tryckluftpistol

BENSIN & DIESELSYSTEM
 CAT Clean 
 GAT Stream Maskin

LPG AUTOGASSYSTEM
 LPG Valve Protect 
 LPG Fuel System Cleaner
 LPG System Clean & Protect 

KYLARSYSTEM
 Radiator Oil Cleaner 2-komponent
 Radiator Cleaner alkalisk
	 Radiator	Purifier
 Radiator Sealant

AC & KLIMATANLÄGGNING
 AirCon Cleaner
 AirCon Refresher
 Fresh´nAIR Fluid 
 Fresh´nAir Ultraljuds-ångmaskin

32
 33
 33 
 33 

34
 34
 34

35
 35
 35
 36

36
36
37
37
37

 38
 39
 39

39
 39

 

 40
 41

41
41

VÄXELLÅDA & SERVOSTYRNING
 ATF Maskin „CAT-501S“
	 Automatic	Transmission	Cleaner
	 Automatic	Transmission	Clean	&	Protect	
 Power Steering Care & Protect 

SERVICEPRODUKTER
 Silicone Sealing Compound
 Brake Cleaner 
 Brake Cleaner Liquid
	 Throttle	Body	Cleaner
	 Multi	Lube
 Penetrate Spray
 Silicone Spray
 Electrical Contact Cleaner
 MoS2 Rust Remover
	 Starting	Spray
 Chain Lube EXTREME
 Nano Lube

 

DETAILING & UNDERHÅLL
 Nano Car Glass Sealant
 Easy Guard Polish
 High Gloss Sealant
 Nano Top Coat
	 Anti	Hologram	Polish

GLAS & INTERIÖR
 Windscreen Cleaner Summer
	 Windscreen	Antifreeze		-30°C
	 Windscreen	Antifreeze		-60°C
 Glass & Interior Cleaning Foam



4 innehåll.

Speciellt anpassad till kraven i industrianläggningar, fordonsflottor, gruvor, etc. erbjuder vi 
hela GAT sortimentet i varierande förpackningsstorlekar och konsumtionsbaserade 
blandningsförhållanden.

• Metallbehållare: 150/ 300/ 400/ 500 ml
                                   1/ 5/ 10/ 30/ 60 liter
• Plastbehållare/Dunk: 32/ 250/ 500 ml 
                                           1/ 5/ 10 liter
• Aerosoler: 120/ 150/ 250/ 400/ 500 ml 
• Fat: 200 liter
• IBC: 1000 liter

GAT INDUSTRI

10W40
Engine Oil

5000 ml

creating. technical. fluids.



5företaget.

       Skanna koden 
       och se katalogen

Pga av ökad inblandning av biologiska andelar har bränslekvaliteten försäm-
rats dramatiskt genom åren. En inblandning av våra högkvalitativa tillsatser 
kompenserar detta och säkerställer samtliga driftegenskaper. Endast rena drift-     
system garanterar en effektiv, säker och optimal prestanda av motorer och            
aggregat.

• minskar avsevärd reparations- och underhållsarbeten 
• minskar driftstopp och totalavbrott 
• skyddar vid utökade serviceintervaller 
• ökar livslängd och funktionalitet av systemvätskor
• värdesäkrar motorer, maskiner och aggregat
• reducerar avsevärd skadliga avgasutsläpp (HC och CO)

GAT HEAVY DUTY
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+++ MEKANISK SLITAGE +++ 
         + ÅLDRANDE OLJA +++ FÖRORENING +++ OXIDATION +++
                            +++ BRÄNSLEKVALITET +++ FÖRKOLNING +++ 
         ++NEDBRYTNING AV SMÖRJÄMNEN +++         
                    +++ OLJESLAM +++ 

• ca. 15 minuter
• tillsätts före varje oljebyte i gamla motoroljan
• sköljs ut med oljebytet

• 300 ml för 5 ltr olja 
• 60 ml för 1 liter

• samtliga bensin-/dieselmotorer

• 24 x 300 ml // Art.nr. 62054
• 12 x 1 ltr // Art.nr. 62072
• 4 x 5 ltr // Art.nr. 62043
• 1 x 10 ltr 
• 1 x 20 ltr

ENGINE FLUSH   
• löser effektivt kontaminering och avlagringar som uppstår i oljesystemet under drift som 
 sedan enkelt sköljs ut vid reguljära oljebytet
• neutraliserar aggressiva förbränningsrester
• innehåller högeffektiva anti-friktions smörjämnen
• återställer och stabiliserar kompressionen
• reducerar bränsle- och oljeförbrukningen samt slitage 
• minskar skadliga avgasemissioner
• ökar livslängden på katalysatorn
• innehåller inga skadliga praffiner
• mycket enkel användning utan extra arbetsinsats

BÄSTSÄLJARE!

före efter

ECO-
friendly

• innehåller inga skadliga    
   paraffiner!

OLJESYSTEM

oljesystem

    
    

      
        Användningsfilm

 på YouTube
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• verkar under körning
• tillsätts efter varje oljebyte i nya oljan
• enkel användning utan exra arbetsinsats

• 300 ml för 6 ltr oil
• 50 ml för 1 liter

• samtliga bensin-/dieselmotorer

• 24 x 300 ml // Art.nr. 62001
• 12 x 1 ltr 
• 4 x 5 ltr // Art.nr. 62044
• 1 x 10 ltr 
• 1 x 20 ltr 

ENGINE CARE & PROTECT

• högeffektiv kombination med flera verksamma additiv
• återställer oljans högtrycks- och friktionsegenskaper i samtliga mineral- och syntetoljor
• optimal smörjning garanterar minimalt slitage
• förlängd livslängd på alla förbränningsmotorer även industrianläggningar
• reducerar friktionsvärden och förebygger slitage
• ökar driftsäkerheten vid höga temperaturer
• skyddar mot oljespädning vid kortkörning

• 24 x 300 ml // Art.nr. 62002
• 12 x 1 ltr // Art.nr. 62128
•   4 x 5 ltr // Art.nr. 62045

• verkar under körning
• tillsätts efter varje oljebyte i nya motoroljan
• enkel användning utan extra arbetsinsats

• 300 ml för 6 ltr oil 
• 50 ml för 1 liter

• samtliga bensin-/ dieselmotorer

CeraGAT 500  TÜV-certifierad

• högeffektivt additivpaket med slitageresistenta keramiska ämnen för minskad friktion 
• skydd mot slitage och längre livslängd på motorer och större aggregat
• förbättrar slitageegenskaper och reducerar oljud 
• användbar i alla mineral- och syntetoljor
• reducerar skadliga avgasemissioner
• återställer motoreffekt och minskad bränsleförbrukning

ECO-
friendly

• garanterar minimalt slitage

• verkar under körning
• tillsätts i nya oljan efter varje oljebyte
• enkel användning utan extra arbetsinsats

• 300 ml för 5 ltr oil
• 60 ml för 1 liter

• samtliga bensin-/ dieselmotorer

• 4 x 300 ml // Artnr. 62021
• 12 x 1 ltr  //  Art.nr. 62081
• 4 x 5 ltr  //  Art.nr. 62082
•  1 x 10 ltr  //  Art.nr. 62083
•  1 x 20 ltr  

OIL BOOSTER  

• högeffektiv additivkombination för ökade slitageskyddsegenskaper i alla typer av motoroljor 
• minskar slitage och minskar oljeförbrukning och avgasutsläpp
• skyddar mot korrosion och förhindrar avlagringar i oljesystemet 
• bekämpar skadliga motorsyror
• ökar driftsäkerheten och förlänger livslängden av alla komponenter
• förbättrar motorprestandan
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• verkar under körning
• tillsätts vid behov i motoroljan

• 300 ml för 5 ltr olja 
• 60 ml för 1 liter

• samtliga bensin- och dieselmotorer

• 24 x 300 ml // Art.nr. 62077

ENGINE OIL STOP LEAK  
• effektiv kombination av innovativa komponenter som stoppar snabbt oljeläckage
• stabiliserar oljans viskositet 
• minskar friktion och slitage
• mjukar upp plast- och gummipackningar och håller dem mjuka
• förebygger oxidation i oljan

• verkar under körning
• tillsätts i nya oljan efter varje oljebyte
• enkel användning utan extra arbetsinsats

• 300 ml för 5 ltr oil
• 60 ml för 1 liter i servostyrnin   
   gar, växellådor, differental 1:10

• samtliga bensin-/ dieselmotorer

• 24 x 300 ml  // Art.nr. 62103

NANO ENGINE PROTECT & SEAL

• innehåller en högeffektiv nano-antifriktionskombination för högsta slitageskydd i alla motorer. 
     Vi rekommenderar en rengöring av oljesystemet med GAT Engine Flush innan användning!
• skyddar samtliga metallytor i motorer, växellådor eller på utrustning som utsätts för hög slitage
• optimal smörjning reducerar friktionsvärden och garanterar minimalt slitage
• förlängd livslängd på alla motorer och större anläggningar (även med turbo, katalysator, dieselpartikelfilter)
• skyddar mot korrosion och avlagringar i olje- och smörjsystemet
• ökar driftsäkerheten i höga drifttemperaturer
• mycket lätt att använda och kompatibel med alla mineral- och syntetoljor

• verkar under körning
• tillsätts vid behov i motoroljan

• 300 ml för 5 ltr olja 
• 50 ml på 1 liter

• samtliga bensin- och dieselmotorer

• 24 x 300 ml // Art.nr. 62116

OIL ANTI SMOKE   
• mycket effektivt additivpaket för minskning av sot och rökbildning av bensin- och dieselmotorer 
     Före användning av produkten rekommenderar vi en rengöring av oljesystemet med GAT Engine Flush!
• kompatibel med alla kommersiella motoroljor
• perfekt för fordon med hög oljeförbrukning 
• säkerställer optimal smörjning av alla rörliga delar och hjälper till att förhindra oxidation av oljan
• hög viskositet förhindrar att oljan kan tränga in i förbränningskammaren
• ger en ren och kraftfull förbränning med minimal rök och sotuppbyggnad
• tystare motorgång

oljesystem

    
    

      
        Se produkt il m

 på YouTube

    
    

      
        Se produkt il m

 på YouTube



9

Slam och sotavlagringar blockerar 
oljeringarna. Oljestyrringarna klibbar 
ihop och kan inte längre jobba på ett 
tillförlitligt sätt.

Som ett resultat kommer oljan in i 
förbränningskammaren och bränsle i 
motoroljan.

Efter rengöringen är oljestyrringarna 
mjuka och frigjorda och kan täta 
korrekt mot cylinderväggarna. 

En optimal kompression är 
återställd.

• verkar under körning
• efter varje oljebyte

• 300 ml för 5 ltr olja 
• 60 ml på 1 liter

• samtliga bensin- och dieselmotorer

• 24 x 300 ml // Art.nr. 62042

HYDRAULIC LIFTER CARE & PROTECT   
• innehåller effektiva högpresterande ämnen som förbättrar slitageskyddsegenskaperna under 
     högtyck i alla mineral- och syntetoljor
     Vi rekommenderar en rengöring av oljesystemet med GAT Engine Flush innan användning!
• minskar friktion, slitage och oljud
• skyddar mot korrosion - förhindrar nya avlagringar - garanterar en optimal smörjning
• förlänger livslängden på motorn och neutraliserar skadliga motorsyror
• ökar driftsäkerheten vid höga och låga temperaturer
• mjukar upp torra och hårda gummitätningar



10

        +++ OXIDATION +++ ÅLDRANDE BRÄNSLE +++ 
                    +++ SOTAVLAGRINGAR +++ KOLRESTER +++ VATTEN I BRÄNSLE +++  
             +++ ALKOHOLER +++ FÖRORENINGAR +++ 
        +++ FÖRBRÄNNINGSRESTER +++ BRÄNSLEKVALITET +++ 
                                     +++ DRIFTSFÖRHÅLLANDEN +++ 

• 24 x 300 ml // Art.nr. 62018
• 12 x 1 ltr // Art.nr. 62062
•   4 x 5 ltr // Art.nr. 62047

• verkar under körning
• tillsätts i tanken minst var 6 månad eller var 1000 mil
• mycket enkel användning utan extra arbetsinsats

• 300 ml för 60 ltr bensin 
• 0,5% av tankens volym

• samtliga bensinmotorer

ut
an
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ed
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FUEL SYSTEM CLEANER PLUS  TÜV-certifierad

•  avlägsnar driftrelaterade föroreningar i hela bränslesystemet från tank till förbränningsrum
•  avlägsnar skadlig fukt och kondensvatten
•  avlägsnar harts och sot i förgasar- och insprutningsområdet
    samt sotrester och  sotavlagringar i hela övre cylinderområdet
•  reducerar bränsleförbrukningen
•  återställer motoreffekten och sänker skadliga avgasutsläpp
•  skyddar mot korrosion
•  ökar livslängden av bränslesystemet och katalysatorn

BÄSTSÄLJARE!

bensinsystem

BENSINSYSTEM
    

    

      
        Se produkt il m

 på YouTube
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• 24 x 300 ml //  Art.nr. 62003
• 12 x 1 ltr  // Art.nr. 62061
•   4 x 5 ltr // Art.nr. 62046

• 24 x 300 ml // Art.nr. 62160

• verkar under körning
• tillsätts i tanken vid akuta driftstörningar
• mycket enkel användning utan extra arbetsinsats

• 300 ml för 40-60 liter bensin 

• samtliga bensinmotorer

• verkar under körning
• tillsätts i tanken minst var 6 månad före tankningen
• mycket enkel användning utan extra arbetsinsats

• 300 ml för 60 ltr bensin 
• 0,5% av tankens volym 

• samtliga bensinmotorer

FUEL SYSTEM CLEANER HYBRID

• högpresterande tillsats utormad speciellt för hybridfordon 
• effektiv rengöring av hela bränslesystemet från tanken till förbränningskammare
• skyddar mot korrosion
• avlägsnar operativt orsakade föroreningar och optimerar förbränningsprocessen 
• upprätthåller motorprestandan och ger en ren och kraftfull förbränning
• ökad smörjförmåga minskar slitage 
• optimerar bränsleförbrukningen samt avgasutsläppsvärden 
• säkerställer driftsäkerheten, särskilt vid frekventa belastningsförändringar i hybridfordon

FUEL SYSTEM CLEANER  TÜV-certifierad

• högeffektiv additivkombination för rengöring av hela bränslesystemet 
• minskar och återställer bränsleförbrukningen och optimerar avgasutsläppsvärden
• tar bort driftrelaterade föroreningar och förhindrar nya avlagringar
• garanterar en ren och kraftfull förbränning och en återställd motoreffekt
• ökar driftsäkerheten 

FUEL SYSTEM CLEANER ULTRA

• vår starkaste och mest effektiva additiv för rengöring av stark förorenade bränslesystem
• minskar och återställer bränsleförbrukningen och optimerar avgasutsläppsvärden
• utmärkt rengöring av insugsventiler och spridare
• tar bort driftrelaterade föroreningar och förhindrar nya avlagringar
• garanterar en ren och kraftfull förbränning och en återställd motoreffekt
• ökar driftsäkerheten

• 24 x 200 ml // Art.nr. 62161

• verkar under körning
• tillsätts i tanken minst var 6 månad före tankningen
• mycket enkel användning utan extra arbetsinsats

• 200 ml för 40-60 liter bensin 

• samtliga bensin/gasmotorer
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• verkar under körning
• tillsätts i tanken vid varje tankning
• mycket enkel användning utan extra arbetsinsats

• 300 ml för 45 ltr bensin resp. 
• 100 ml för 15 ltr bensin

• samtliga bensinmotorer

• 24 x 300 ml // Art.nr. 62005

• verkar under körning
• tillsätts i tanken efter varje tankning
• mycket enkel användning utan extra arbetsinsats

• 300 ml för 60 ltr bensin resp.
• 50 ml för 10 ltr bensin

• samtliga bensinmotorer

• 24 x 300 ml // Art.nr. 62037

OCTANE BOOSTER  TÜV-certifierad

• höjer oktantalet med upp 3-8 punkter i bränslen med lägre oktantal  
• förbättrar motoreffekten, ökar driftsäkerheten och förbättrar CO-värdena
• löser upp och avlägsnar avlagringar och rester i bränslesystemet 
• skyddar ventilsätena mot slitage  
• förbättrar startegenskaperna och prestandan vid tung belastning
• ger jämnare och lugnare tomgångsegenskaper
• avlägsnar även skadlig fukt och kondensvatten

OCTANE BOOSTER S    

• höjer oktantalet med upp till 3 punkter i bränsle av lägre kvalitet eller för
 användning i motorer med högre krav på oktantal 
• avlägsnar avlagringar på ventiler och i förbränningsrummet och förebygger
     återkontaminering 
• skyddar ventilsäten vid körning med blyfri bensin
• förbättrar startegenskaperna och prestandan vid tung belastning
• ger jämnare tomgångsegenskaper
• säkerställer en stabil förbränningsprocess och förbättrade CO-värden
• förbättrar motoreffekt och driftsäkerhet

bensinsystem



13

VALVE & INJECTION PURIFIER   

• säkerställer en effektiv rengöring av ventiler, injektormunstycken och insugsområdet 
 utan demontering
• avlägsnar driftrelaterade föroreningar i hela insprutningssystemet
• minskar bränsleförbrukningen och optimerar emissionsvärden
• ger en kraftfull och förbättrad förbränning
• förlänger livslängden på motorn 
• återställer motoreffekten och minskar bränsleförbrukningen

• verkar under körning
• tillsätts i tanken minst var 6 månad
• mycket enkel användning utan extra arbetsinsats

• 300 ml för 60 ltr bensin resp.
• 0,5% av tankens volym

• samtliga bensinmotorer

• 24 x 300 ml // Art.nr. 62004

LEAD SUBSTITUTE 1:1000  

• speciellt komponerad tillsatskombination för äldre bensinmotorer där ventilsätena behöver 
     bensin med bly för den rätta smörjningen
•   lämplig för fordon med äldre bensinmotorer och senare monterade katalysatorer
• högkoncentrat: 1: 1000, dvs 250 ml räcker för 250 liter bränsle
• motverkar kompressionsförlust
• förhindrar effektall och motorskador
• smörjer och skyddar ohärdade ventilsäten mot slitage och 
• innehåller inga metallorganiska förbindelser

• 12 x 250 ml // Art.nr. 62126

• verkar under körning
• tillsätts i tanken vid varje tankningen

• 250 ml för 250 l blyfri bensin

• samtliga motorer som kör på blyfritt bränsle

bensinsystem
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motorknackning 
orsakad av korrosion och kontaminering 
av otäta ventiler

bränd tändstift 
orsakad av dålig bränslekvalitet, 
förbränningsrester i förbränningsrummet

Avlägsnar avlagringar 
i hela bränslesystemet

binder upp vatten 
i bränsletanken

före efter före efter
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• ca. 15 minuter
• rekommenderas vid varje service eller vid behov

• beroende av användningen

• samtliga bensinmotorer

• 24 x 400 ml // Art.nr. 62036

• ca. 30 minuter
• varje 6. månad
• OBS: endast för användning i GAT Stream (Art.nr. 62902)

• 300 ml för en användning

• samtliga bensinmotorer

• 24 x 300 ml // Art.nr. 62022

AIR INTAKE CLEANER PETROL   
• intensiv totalrengöring av hela luftintagssystemet i bensinmotorer 
• tar bort avlagringar i luftintag, förbränningskammare, på ventiler, in- och 
     utsläppsventiler och ventilsäten 
• rekommenderas speciellt vid dåligt gasrespons och kompression samt 
 motorknackning och glödtändning 
• minskar bränsleförbrukningen och skadliga avgasemissioner
• säkerställer en jämn tomgång

    
    

      
        användningsfil m

 på YouTube

PETROL APPLICATOR SPRAY   
• för rengöring och skydd av hela luftintagssystemet i bensinmotorer 
• tar bort föroreningar och sotavlagringar i luftintaget, förbränningskammaren, 
 ventiler, in- och utsläppsventiler och ventilsäten 
• utan demontering  
• minskar bränsleförbrukningen och utsläpp av skadliga avgasemissioner
• garanterar en jämn tomgång och kraftfull motorgång
     enkel och snabb applikation

GAT Stream  

bensinsystem
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• 24 x 300 ml // Art.nr. 62019
• 12 x 1 ltr // Art.nr. 62064
•   4 x 5 ltr // Art.nr. 62049

+++ ÅLDRANDE DIESEL +++  
      +++ KOLRESTER +++ SOTAVLAGRINGAR +++ 
            +++ MIKROORGANISMER +++ BAKTERIER +++ 
                        +++ TEMPERATURSKILLNADER +++KONTAMINATION+++
           +++ FÖRBRÄNNINGSRESTER +++ BRÄNSLEKVALITET +++OXIDATION+++

• verkar under körning
• tillsätts i tanken var 6 månad före tankningen
• mycket enkel användning utan extra arbetsinsats

• 300 ml för 80 ltr diesel resp.
• 70ml per 10 liter

• samtliga dieselmotorer 
   (även Common Rail och pump-injektorsystem)

DIESEL SYSTEM CLEANER PLUS TÜV-certifierad

• avlägsnar mycket effektivt driftrelaterade föroreningar i hela dieselsystemet från 
 tank till förbränningsrum
• binder upp och avlägsnar fukt och kondens i dieselsystemet
• skyddar effektivt alla rörliga delar
• säkerställer långvarigt en optimal dieselatomisering
• smörjer och skyddar alla dieselförande element
• garanterar ett optimalt kompressionstryck
• återställer motorprestandan
• reducerar dieselförbrukningen och skadliga avgasemissioner
• rekommenderas speciellt vid Longlife-service intervall

BÄSTSÄLJARE!

dieselsystem

DIESELSYSTEM
    

    

      
        Användninsfil m

 på YouTube
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• verkar under körning
• tillsätts i tanken minst var 6 månad före tankning
• mycket enkel användning utan extra arbeitsinsats

• 300 ml för 60 ltr diesel resp.
• 0,5%  av tankvolymen

• samtliga dieselmotorer 
   (även Common-Rail och pump-injektorsystem)

• 24 x 300 ml // Art.nr. 62006
• 12 x 1 ltr // Art.nr. 62158
•   4 x 5 ltr // Art.nr. 62048

DIESEL SYSTEM CLEANER HYBRID

• högpresterande tillsats utormad speciellt för hybridfordon 
• effektiv rengöring av hela dieselsystemet från tanken till förbränningskammare
• skyddar mot korrosion
• avlägsnar operativt orsakade föroreningar och optimerar förbränningsprocessen 
• upprätthåller motorprestandan och ger en ren och kraftfull förbränning
• ökad smörjförmåga minskar slitage 
• optimerar bränsleförbrukningen samt utsläppsvärden 
• säkerställer driftsäkerheten, särskilt vid frekventa belastningsförändringar i hybridfordon

DIESEL SYSTEM CLEANER  TÜV-certifierad

• förbättrad och återställd motoreffekt med sänkt bränsleförbrukning
• ökad driftsäkerhet
• löser upp och avlägsnar avlagringar och rester som koks och sot
• säkerställer injektorernas smörjegenskaper i diesel med dålig svavelhalt  
• rengör hela dieselsystemet från tank till förbränningsrummet
• förebygger avlagringar i insprutningssystemet och på injektorer

DIESEL SYSTEM CLEANER ULTRA

• vår starkaste och mest effektiva additiv för rengöring av stark förorenade dieselsystem
• minskar och återställer förbrukningen och optimerar avgasutsläppsvärden
• utmärkt rengöring av insugsventiler och spridare
• tar bort driftrelaterade föroreningar och förhindrar nya avlagringar
• garanterar en ren och kraftfull förbränning och en återställd motoreffekt
• ökar driftsäkerheten

• 24 x 200 ml // Art.nr. 62163

• verkar under körning
• tillsätts i tanken minst var 6 månad före tankningen
• mycket enkel användning utan extra arbetsinsats

• 200 ml för 40-60 liter diesel 

• samtliga diesel-gasmotorer

• verkar under körning
• tillsätts i tanken vid akuta driftstörningar
• mycket enkel användning utan extra arbetsinsats

• 300 ml för 40- 60 ltr diesel 

• samtliga dieselmotorer 
   (även Common-Rail och pump-injektorsystem)

• 24 x 300 ml // Art.nr. 62162
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• verkar under körning
• tillsätts i tanken var 4-6 månad
• mycket enkel användning utan extra arbetsinsats

• 150 ml för 150 ltr diesel
• koncentrat 1:1000

• samtliga dieselsystem och tankanläggningar

• 24 x 150 ml // Art.nr. 62007
• 12 x 1 ltr // Art.nr. 62065
•   4 x 5 ltr // Art.nr 62066
•   1 x 10 ltr // Art.nr. 62074
•   1 x 20 ltr // Art.nr. 62075
•   1 x 60 ltr // Art.nr. 62076

DIESEL ANTI SMOKE 

• avlägsnar störande oljud i dieselmotorer och reducerar sotbildningen
• optimerar smörjningen av alla delar i dieselsystemet
• skyddar mot korrosion
• reducerar sotbildning
• ger en bättre förbränning

CETANE BOOSTER   
• förbättrar och effektiviserar dieselförbränningen
• ökar cetantalet med upp till 5 punkter
• rekommenderas särskilt för lägre bränslekvaliteter
• för kraftfull och ren förbränning och förbättrad motorprestanda 
• mindre skadliga avgasemissioner och sotutsläpp
• förbättrade kallstartegenskaper och en lugnare motorgång
• minskar dieselförbrukningen

DIESEL BACTERICIDE 1:1000  
• högeffektskoncentrat med ett brett verkningsspektrum
• säkerställer funktionen av alla systemkomponenter
• säkerställer en ren och effektiv motorgång
• desinficerar förebyggande hela dieselsystemet
• befintliga bakterier dödas omedelbart
• nytillväxt av mikrober förhindras vid regelbunden användning
• används i förebyggande syfte mot angrepp av bakterier, mögelsvamp och jäster

• verkar under körningen
• tillsätts enkelt i tanken före varje tankning

• 150 ml för 80 ltr diesel resp
• 50 ml för 25 liter 

• samtliga dieselmotorer 
   (även Common rail och pumpinjektor)

• 24 x 150 ml // Art.nr. 62033

• verkar under körning
• tillsätts enkelt i tanken vid behov

• 150 ml för 80 ltr diesel resp
• 50 ml för 25 liter 

• samtliga dieselmotorer 
   (även Common rail och pumpinjektor)

• 24 x 150 ml // Art.nr. 62094

dieselsystem
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• beroende av användningen

• samtliga dieselmotorer
   (även med dieselpartikelfilter)

• 24 x 400 ml // Art.nr. 62035

• ca. 30 minuter
• var 6 månad
OBS: endast för användning i GAT Stream Art.nr. 62902)

• 300 ml för 1 användning

• samtliga dieselmotorer 
   (även Common Rail och pumpinktorer)

• 24 x 300 ml // Art.nr. 62034

• ca. 15 minuter
• rekommenderas vid varje service eller vid behov

AIR INTAKE CLEANER DIESEL   

• totalrengöring av hela luftintagssystemet
• avlägsnar avlagringar i luftintag, förbränningsrum, spjäll, in- och utsläppsventiler 
  och ventilsäten 
• reducerar dieselförbrukningen och avgasemissioner 
• garanterar jämn, kraftfull och lugn motorgång
• ger även en viss rengöring av dieselpartikelfiltret

DIESEL APPLICATOR SPRAY   
• rengöring och skydd av hela luftintagssystemet
• tar bort avlagringar i luftintag, förbränningsrum, spjäll, in- och utsläppsventiler 
 och ventilsäten 
• minskar bränsleförbrukningen och skadliga avgasemissionsvärden 
• garanterar en jämn, kraftfull och lugn motorgång
• snabb och enkel användning

GAT Stream

DIESEL WINTER CARE 1:1000

• flytörbättrare för alla kvaliteter av diesel
• vintersäkert ner till -28°C
• förhindrar dieselkristallisering i kyla och förebygger uppbyggandet av paraffinkristaller
• säkerställer funktionen av alla systemkomponenter och ger en säker drift
• förbättrar dieselns filtrerbarhet
• förhindrar att dieselfiltret täpps igen
• förbättrar kallstartegenskaperna på vintern

• verkar under körning
• tillsätts i tanken vid behov
• mycket enkel användning

• 150 ml för 150 ltr diesel
• koncentrat 1:1000

• samtliga dieselsystem                  
• tankanläggningar

• 24 x 150 ml // Art.nr. 62008
• 12 x 1 ltr // Art.nr. 62070
•   4 x 5 ltr // Art.nr. 62071
•   1 x 10 ltr // Art.nr. 62025
•   1 x 30 ltr // Art.nr. 62026

dieselsystem

    
    

      
        användningsfil m

 på YouTube



DPF & CATALYST CLEANING FOAM   
• enkel och snabb rengöring av dieselpartikelfilter och katalysator utan demontering i bilar 
• rekommenderas speciellt för fordon som används mest för stadskörning 
• förebyggande användning vid varje service kan bidra till att undvika framtida problem 
     med partikelfilter 
• även mycket lämpligt för rengöring av EGR-ventiler
• löser upp samtliga föroreningar och sotavlagringar i dieselpartikelfiltret, på katalysatorn 
     och EGR-ventiler så att funktionen återställs
• minskar driftkostnader och ger optimal motorprestanda  
•   ger en lägre bränsleförbrukning

• ca. 20- 30 minuter
• mycket enkelt användning

• 400 ml för 1 användning

• samtliga dieselpartikelfilter

• 12 x 400 ml  // Art.nr. 62099
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• verkar under körning
• tillsätts i dieseltanken var 500 mil före tankningen
• mycket enkelt användning

• 300 ml för 60 ltr diesel resp
• 0,5% av tankens volym

• samtliga dieselpartikelfilter

• 24 x 300 ml // Art.nr. 62009
• 12 x 1 ltr // Art.nr. 62140

• verkningstid ca 8-10 timmer
• när varningslampan signalerar för fullt filter

• ca 1 liter per filter
   (koncentrat 1:3 ger 4 ltr.            
    rengöringsvätska)

• samtliga dieselpartikelfilter

• 12 x 1 ltr // Art.nr. 62010
•  4 x 5 ltr // Art.nr. 62020 
•  1 x 30 ltr 

DPF PURIFIER 

• högaktivt additiv som reducerar sotpartikelutsläpp UTAN demontering av filtret
• minskar skadliga avgasemissioner
• förbättrad motoreffekt
• kan blandas med alla dieselkvaliteter
• säkerställer en ren förbränning och effektiv motorgång 
• minskar sotutvecklingen
• stödjer effektivt dieselpartikelfiltrets självregeneration
• förbättrar dieselns stabilitet vid lagring
• förbättrar kallstartegenskaperna och reducerar rökutvecklingen

BÄSTSÄLJARE!

DPF CLEANING LIQUID  
• högeffektiv rengöringskombination (koncentrat 1:3 som ger 4 liter vätska)
• för tvätt/sköljning av partikelfiltret EFTER demontering
• löser upp samtliga föroreningar i dieselpartikelfiltret och stödjer 
 regenereringen av partikelfiltret
• återställer dieselpartikelfiltrets funktion
• minimerar skadliga avgasemissioner
• mycket kostnadseffektivt jämfört med ett filterbyte

dieselpartikelfiltersystem
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• ca. 20 -30 minuter
• rekommenderas även i förebyggande syfte

• min. 500 ml vid en användning

• samtliga dieselpartikelfilter

• 1 styck // Art.nr. 62906
• 1 startpaket // Art.nr. 62950

DPF AIR JET Tryckluftpistol

• ingen demontering nödvändig
       •  enkel hantering 
            •  snabb och effektiv applikation utan lång exponeringstid 
               •  mild reningsprocess 
                 •  inkl. detaljerad bruksanvisning

• används med DPF Air Jet tryckluftpistolen

• ca. 500 ml per rengöring
  (koncentrat 1:3 ger 4 liter
   rengöringsvätska)

• samtliga dieselpartikelfilter

• 12 x 1000 ml // Art.nr. 62030
•   4 x 5 ltr // Art.nr. 62067
•   1 x 30 ltr 

    
    

      
        Användningsfi lm

 på YouTube

DPF AIR JET FLUID   

• högeffektiv rengöringskombination som används tillsammans med 
     tryckluftpistol
• för rengöring av partikelfiltret UTAN demontering
• löser samtliga sotöroreningar och stödjer regenereringen 
• ger en ren förbränning och effektiv motorgång
• minimerar skadliga avgasemissioner
• mycket kostnadseffektivt jämfört med ett filterbyte
• bör endast användas tillsammans med GAT Air-Jet tryckluftpistol 
 

dieselpartikelfiltersystem



innehåll.
1 x GAT DPF Air Jet Tryckluftpistol
2 x GAT DPF Air Jet Fluid
2 x GAT DPF Purifier
Art.nr.  62950

    
    

      
        Se produktfilm

en på YouTube

GAT DPF STARTERSET



CAT CLEAN 

• ny högeffektiv decarboniserande formula för katalysator och lambdasondrengöring
• speciellt utvecklad för att överträffa de senaste miljökraven 
• löser sot, gummi och kolavlagringar i hela bränslesystemet, på syresensorer, 
 lambdasonden, katalysatorn och turbon
• skyddar mot kraftig förorening vid regelbunden användning
• ökar bränsleeffektiviteten 
• optimerar motorprestandan 
• säkerställer korrekt funktion av katalysatorer, lambdasonden och turbon

BÄSTSÄLJARE!

• verkar under körning
• tillsätts i tanken var 3 månad före tankning
• mycket enkel användning utan extra arbetsinsats

• 300 ml för 60 - 80 ltr bränsle
• 0,5%  av tankvolymen

• bensin, diesel och hybridmotorer
• idealt för 4-takt-motorer

• 24 x 300 ml // Art.nr. 62073
• 12 x 1 ltr // Art.nr. 62134
• 1 x 10 ltr // Art.nr. 62119

bensin & dieselsystem24

BENSIN & DIESELSYSTEM
    

    

      
        Användninsfil m

 på YouTube



Avgasmätningar
Hyundai Accent 2007

före användning efter användning

GAT STREAM 
Bränslesystem- och luftintagsrengöring
•  enkel hantering 
•  mycket effektiv applikation utan lång exponeringstid
•  Maximum arbetstryck: 8 Bar-116 PSI
•  inkl. detaljerad bruksanvisning 

• ca. 30 minuter
• varje 6. månad
• rekommenderas även i förebyggande syfte

• samtliga bensin-/dieselmotorer

• 1 styck // Art.nr. 62902

För rengöring av
luftintagssytem:
• Bensin: 300 ml // 
   Art.nr. 62022
• Diesel:  300 ml // 
   Art.nr. 62034

För rengöring av 
bränslesystem:
• Bensin: 300 ml //
    Art.nr. 62018
• Diesel:  300 ml // 
   Art.nr. 62019

bensin & dieselsystem 25
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     +++ OXIDATION +++ ÅLDRANDE GAS +++ 
+++  AVLAGRINGAR +++ SOTRESTER +++ VATTEN I BRÄNSLE +++ 
             +++ ALKOHOLER +++ FÖRORENINGAR +++ 
+++ FÖRBRÄNNINGSRESTER +++ BRÄNSLEKVALITET +++
                                    +++ DRIFTSFÖRHÅLLANDEN +++ 

• verkar under körning
• OBS: följ noggrann tillverkarens föreskrifterna!

• 50 ml för 50 ltr bränsle resp
• 25 ml per 25 liter

• för användning i kommersiellt tillgängliga 
   automatlådor i bivalenta fordon (gas/petrol driven)

• 12 x 1000 ml // Art.nr. 62039

LPG VALVE PROTECT

• högeffektiv bränsletillsats 
• minskar avsevärt slitage på ventiler och ventilsäten 
• tar bort även den minsta smutspartikeln effektivt och långvarigt från hela 
     förbränningssystemet 
• skyddar långvarigt
• permanent smörjning av ventiler
• optimerar bränsleförbrukningen och minskar skadliga avgasemissioner
• skyddar mot ventilpåverkan
• förlänger livslängden på motorn

LPG autogassystem

LPG AUTOGASSYSTEM



27

     +++ OXIDATION +++ ÅLDRANDE GAS +++ 
+++  AVLAGRINGAR +++ SOTRESTER +++ VATTEN I BRÄNSLE +++ 
             +++ ALKOHOLER +++ FÖRORENINGAR +++ 
+++ FÖRBRÄNNINGSRESTER +++ BRÄNSLEKVALITET +++
                                    +++ DRIFTSFÖRHÅLLANDEN +++ 

• verkar under körning
• tillsätts i tanken var 3 månad innan tankning
• mycket enkel användning utan extra arbetsinsats

• 300 ml för 60 ltr bränsle resp
• 0,5% av tankens volym

• alla bivalenta system (LPG/petrol) 

• 24 x 300 ml // Art.nr. 62038

LPG FUEL SYSTEM CLEANER 
• högpresterande produkt för gasdrivna motorer (LPG)
• tar bort alla operativt orsakade föroreningar i hela förbränningssystemet 
• högeffektiva smörjkomponenter  skyddar ventiler mot slitage och korrosion
• optimerar bränsleförbrukningen och avgasemissionsvärden
• förbättrar driftsäkerheten
• ökar livslängden på motorn
• skyddar mot ventilslag

• verkar under körning
• tillsätts med lämplig adapter var 3-4 månad eller  var 1000 mil
   i gastanken innan påfyllning

• 120 ml för 50 ltr bränsle resp
• 60 ml per 25 liter

• alla bivalenta gassystem (LPG/petrol)

• 24 x 120 ml // Art.nr. 62040

LPG SYSTEM CLEANER & PROTECT

• högpresterande produkt
• skyddar hela gassystemet mot korrosion
• ger optimalt skydd mot ventilslag
• absorberar skadlig fukt
• förhindrar effektivt nybildandet av förbränningsrester 
• långvarigt skydd av ventiler och ventilsäten
• optimerar bränsleförbrukningen
• minskar skadliga avgasemissioner
• förlänger livslängden på motorn

LPG autogassystem
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         +++ KALKAVLAGRINGAR +++ FLÖDE +++
                   +++ VÄRMEEFFEKT +++ LÄCKAGE +++ 
                                 +++ KORROSION +++
               +++ KYLEFFEKT +++ OLJEFÖRORENINGAR +++
                           +++ FÖRKALKNING +++

RADIATOR OIL CLEANER 2-komp

•   avlägsnar oljiga insättningar som orsakas av defekta cylinderpackningar eller läckande 
     radiatorer
•   rengör effektivt hela kylsystemet
•   löser och tar bort annan operationellt orsakad förorening, t.ex. kalksten, kylarslam 
     och kalk
•   hög effektiva smörjkomonenter skyddar alla metall- och gummidelar under rengöringen
•   ventiler, termostater och vattenpumpar återgår till deras optimala funktion

• verkningstid ca 15 minuter
• före varje kylarvätskebyte och vid behov

• 350 ml för 5-10 liter 
• 50 ml för 1 l kylvätska

• samtliga vattenfyllda, slutna kylsystem

• 2x 175 ml = 24 stk // 
   Art.nr. 62130

kylarsystem

KYLARSYSTEM
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• verkningstid ca 30 minuter
• tillsätts före varje kylarvätskebyte

• 300 ml för upp till 10 ltr resp
• 30 ml för 1 liter kylarvätska

• samtliga vattenfyllda, slutna kylsystem

• 24 x 300 ml // Art.nr. 62012
• 12 x 1 ltr 

• verkningstid ca 10 minuter
• vid behov eller i förebyggande syfte

• 300 ml för upp till 12 ltr resp
• 25 ml för 1 liter kylarvätska

• samtliga vattenfyllda, slutna kylsystem

• 24 x 300 ml // Art.nr. 62011 
• 12 x 1 ltr

RADIATOR CLEANER alkalisk

•  syrabaserad rengörare för användning i alla vattenkylda, slutna kylsystem (kommersiella 
    fordon, personbilar, industriella värmeväxlare)
•  innehåller snabb verkande komponenter för att avlägsna samtliga driftrelaterade föro-
    reningar i hela kylsystemet.
•  rensar hela systemet, löser och avlägsnar pannsten och smuts
•  förbättrar ventilernas, termostatens och vattenpumpens funktion

• cirka 15- 40 minuter // beroende av storleken

• 300 ml för 5-10 liter 
• inblandning 1:20 i större system

• samtliga vattenfyllda, slutna kylsystem

• 24 x 300 ml // Art.nr. 62129

RADIATOR PURIFIER
• snabbverkande komponenter som avlägsnar driftrelaterade föroreningar i hela kylsystemet
• löser och avlägsnar pannstensavlagringar
• återställer ventilernas, termostatens och vattenpumpens funktion
• ökar motorns driftsäkerhet
• förbättrar värme- och kyleffekten
• förlänger aggregatens livslängd

RADIATOR SEALANT   
• tätar effektivt kritiska hårfina sprickor och mindre läckage
• rekommenderas även i förebyggande syfte
• säkerställer motorns drift
• undvik dyra reparationer
• skyddar mot kylarvätskeförlust och skyddar även mot motorskador

kylarsystem
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• samtliga klimatanläggningar

• verkningstid ca 15 minuter
• var 6 månad

• 400 ml för 1-2 användningar • 12 x 400 ml // Art.nr. 62013

AIRCON CLEANER
•  skumrengöring som desinficerar effektivt och professionellt

  •  dödar bakterier och mögelsvamp snabbt och tillförlitligt
    •   ger en ren och frisk luft
 •   enkel hantering
    •   för hygieniskt drift av klimatanläggningen
• neutraliserar och avlägsnar oangenäm lukt förorsakad av 
 mikroorganismer

          +++ MIKROORGANISMER +++
               +++ DÅLIG LUKT +++ HÄLSORISKER +++
                           +++ ALLERGENER +++ KORROSION +++

AC & klimatanläggning

AC & KLIMATANLÄGGNING
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• verkningstid ca 2 minuter
• var 6 månad

• 150 ml för 1 användning/bil

• samtliga klimatanläggningar i bilar

• 12 x 150 ml // Vårdoft Art.nr. 62014
• 12 x 150 ml // Sommardoft Art.nr. 62085

AIRCON REFRESHER   
• rengör och desinficerar klimatanläggningen och hela fordonskupèn
• bekämpar långvarigt bakterier
• ger en ren och frisk luft 
• för en hygieniskt drift av klimatanläggningen
• neutraliserar och avlägsnar oangenäm lukt förorsakad av mikroorganismer
• enkel och snabb applikation

• verkningstid ca  15 minuter
• var  6 månad
• endast för användning i GAT Fresh`nAIR Pro Art.nr. 62905

• 125 ml för 1 användning
• 1 flaska räcker för 2 använd.

• samtliga klimatanläggningar

• 24 x 250 ml // Art.nr. 62032

FRESH´NAIR FLUID   
• fräschar upp luften i hela bilkupén
• eliminerar dålig lukt
• ger en långvarig fräscht klimat
• desinficerar bilkupén
• endast för användning i ultraljuds-förångare GAT Fresh`nAIR Pro

• verkningstid ca 15 minuter
• var 6 månad

• samtliga klimatanläggningar

• 1 styck i väska // Art.nr. 62905

FRESH´NAIR PRO    
• elektronisk ultraljudsmaskin för förångning
• vätskan fördelas över A/C`ns ventilationssystem
• ångan fastnar inte på ytorna utan är helt utspridda i hela klimatanläggningen och 
     ventilationssystemet i fordonet
•  fräschar upp, desinficerar och eliminerar dålig lukt 
• inkl. detaljerad bruksanvisning
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ATF MASKIN CAT-501S
• fullständig och komplett rengöring av hela växellådan 
• enkelt, snabbt och totalt utbyte av växellådsoljan
• många automatiska funktioner
• LCD-display och individuell design för enkel användning, flerspråkig
• påfyllning och rengöring av automatlådeoljan
• oljetemperaturmätare och -kontroll av oljetrycket 
• intelligent reglering och kontroll av oljebyte 
• speciella adaptrar för bilar från: Europa, Amerika och Asien
• vi rekommenderar användning av våra GAT “ATF produkter“ 

• bytesintervall enligt tillverkarens specifikationer
• rekommenderas vid varje oljebyte

• samtliga automatiska växellådor

• 1 styck // Art.nr. 62962
• 1 set // Art.nr. 62963 Adapterset EUROPA

CAT-501S. 

Vi är officiell distributor för LAUNCH Skandinavien. 
Köper du maskiner och tillbehör av oss så erbjuder vi tekniskt support 
för CAT-501S vid behov.

växellåda & servostyrning

VÄXELLÅDA & SERVOSTYRNING

         +++ ÅLDRANDE OLJE +++
                     +++ FÖRORENINGAR +++ OXIDATION +++ 
           +++ NEDBRYTADE SMÖRJÄMNEN +++ 
                      +++ MEKANISK SLITAGE +++



• 24 x 300 ml // Art.nr. 62024
• 12 x 1 ltr // Art.nr. 62052
•   4 x 5 ltr // Art.nr. 62053
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• verkningstid ca 15 minuter
• tillsätts i växellådan före varje växellådsoljebyte

• 300 ml för upp till 8 ltr resp
• 40 ml för 1 liter växellådsolja

• samtliga automatiska växellådor

• 24 x 300 ml // Art.nr. 62023
• 12 x 1 ltr // Art.nr. 62050
•   4 x 5 ltr // Art.nr. 62051

• verkar under körning
• tillsätts i växellådsoljan efter varje byte

• 300 ml för upp till 5 ltr resp
•  60 ml för 1 liter växellådsolja

• samtliga automatiska växellådor

• verkar under körning
• tillsätts i servostyrningsolja efter varje byte

• 100 ml för 2 ltr resp
• 50 ml för 1 liter

• samtliga servostyrningar och differentiallådor

• 24 x 100 ml // Art.nr. 62031 

POWER STEERING CARE & PROTECT   

• skyddar alla delar i servostyrningssystemet mot slitage och korrosion
• skyddar mot oxidation och skumbildning 
• ljuddämpande effekt
• garanterar en säker och problemfri drift

AUTOMATIC TRANSMISSION CLEANER 

•  högeffektsrengörare för automatiska växellådor
• avlägsnar driftrelaterade föroreningar och avlagringar 
• skyddar mot korrosion och för tidig förslitning
• säkerställer en mjuk och fördröjningslös växling utan ryckningar
• ger en lugn motorgång
•   för bästa resultat rekommenderar vi användningen av  „Automatlåderengöringsmaskin“ 

AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN & PROTECT  
• upprätthåller växellådans prestanda 
• säkerställer en bekväm och mjuk växling
• förhindrar ryckningar och fördröjningar vid acceleration
• stödjer rengöringsegenskaperna i automatlådeoljan
• skyddar effektivt mot korrosion
• ger en lugn motorgång
•   för bästa resultat rekommenderar vi användningen av  „Automatlåderengöringsmaskin“ 

växellåda & servostyrning



BRAKE CLEANER LIQUID   

• acetonfri
• baserad på en speciell petroleumfraktion som är komponerad för högsta 
     effekt och bästa resultat
• för snabb rengöring av trum- och skivbromsar, bromsbelägg, bromsklossar 
     och kopplingsdetaljer
• även för starkt oljiga och nedsmutsade maskindelar
• icke korrosiv och påverkar inte gummi- eller plastdelar
• innehåller inga FCKW, HCKW eller frätande substanser
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• universiellt

• beroende på användningen

• vid behov • Aerosol: 12 x 500 ml // 
   Art.nr. 62015

• Liquid:  1 x 5000 ml // 
    Art.nr.  62027
•  1 x 30 ltr // Art.nr. 62028
•  1 x 60 ltr // Art.nr. 62029

SILICONE SEALING COMPOUND  
• perfekt alternativ till vanliga solida tätningar: 
     tätar även stora klyftor permanent och förblir elastisk och stabil
•  elastiskt enkomponents silikon baserad på polysiloxane för användning i höga temperaturer
•   resistent mot vatten även saltvatten, olja, fett, rengöringsmedel, hydrocarbon, utspädda syror, 
     alkalier och många andra kemikalier
• skyddar mot rost och korrosion
•   temperaturresistent -40 C till 250 C och uv-resistent
• idealisk för motor och kaross, kylarsystem, vattenrör, mm

• vid behov

• beroende på användningen

• universiellt

• 12 x 200 ml // Art.nr. 62096 - svart
• 12 x 200 ml // Art.nr. 62097 - grå

serviceprodukter

SERVICEPRODUKTER
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PENETRATE SPRAY   

• krypsprej med högintensiva komponenter ger ett ett snabbt resultat, särskilt för 
     korroderade metall-förbindelser
• även minimala sprickorna och luckorna nås tack vareav en hög kapillär effekt och utmärkta 
     krypegenskaper
• skyddar mot korrosion och oxidation, vilket förhindrar nybelägg på tex. gångjärn
• utmärkt demonteringshjälp för rostiga metallförbindelser
• lämplig hjälpmedel vid montering av delar med efterföljande demontering
• avlägsnar snabbt oljud som uppstår av friktion

THROTTLE BODY CLEANER   

• effektiv spjällhusrengöring innehållande en specialkombination av rengöringsämnen
• även för ut- och invändig rengöring av förgasare
• för reparation, montage och rutinmässiga underhållsarbeten 
• snabb avlägsning av typiska avlagringar (bensin-, olje- och fettrester) i insläppsområdet på 
 spjällhuset, EGR-ventiler och tomgångsventiler utan demontering
• smörjning av samtliga delar
• regelbunden rengöring förbättrar startegenskaperna och minskar bränsleförbrukningen

MULTI LUBE  
• allround-smörjmedel med effektiva komponenter för friktions- och slitageminskning
• verkar vattenavvisande och tränger bort fukt 
• hjälper snabbt att lösa fastkorroderade metalldelar
• smörjer dessa och eliminerar oljud som uppstår av friktion
• skyddar mot rost och korrosion
• minskar tiden för montering- och demontering
• lämpar sig utmärkt till långtidsanvänding
• ökar livslängden på alla systemkomponenter

• vid behov

• beroende på användningen

• universiellt

• 12 x 500 ml // Art.nr. 62016

• vid behov

• beroende på användningen

• universiellt

• 12 x 400 ml // Art.nr. 62017

• vid behov

• beroende på användningen

• universiellt

• 12 x 400 ml // Art.nr. 62086

serviceprodukter
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MoS2 RUST REMOVER   

• innehåller utvalda råvaror för snabba och effektiva resultat vid korroderade metallföreningar.
• hög kapillär effekt och goda krypande egenskaper säkerställer att även de minsta
     sprickorna kan nås
• anti-korrosions tillsatser ger långsiktigt skydd av metalldelar-na
• kan användas som smörjmedel för Bowden-kablar, kedjor, gångjärn och andra rörliga delar
• lossar korroderade anslutningar som muttrar och bultar, infiltrerar och penetrerar rost.
• permanent smörjning av skruvanslutningar, styrningar och alla typer av glidytor
• monteringshjälp för att underlätta efterföljande demontering
• förhindrar ny belägg på skruvförband och eliminerar oljud som uppstår av friktion

SILICONE SPRAY   

• denna speciellt utvecklade produkt är olje- och fettfri
• används som skydds-, smörjnings-, avskiljnings- och vårdmedel för plast, trä, 
     gummi samt alla slags metalldelar
• fläckfri och osynlig smörjning
• utmärkt värmebeständighet
• mycket bra vidhäftningsegenskaper
• vattenavstötande, antistatisk och skyddar mot oxidation och korrosion

ELECTRICAL CONTACT CLEANER  
• speciellt utvecklad produkt för rengöring av elektriska detaljer, kontakter och kontaktdon
     och andra elektriska anslutningar
• ger en grundlig rengöring av detaljerna och förebygger oxidationen vid de olika 
     kontaktpunkterna
• förbättrad kontakt
• minskning av återoxidering och förorening och minskar spänningsfallet 
• tar permanent bort olja och fett
• ökar livslängden på alla systemkomponenter

• vid behov

• beroende på användningen

• universiell i industri- och fordonsteknik

• 12 x 400 ml // Art.nr. 62087

• vid behov

• beroende på användningen

• universiell i industri- och fordonsteknik

• 12 x 400 ml // Art.nr. 62088

• vid behov

• beroende på användningen

• universiell i industri- och fordonsteknik

• 12 x 500 ml // Art.nr. 62095

serviceprodukter



CHAIN LUBE EXTREME

• mycket väl häftande special smörjmedel för extrema applikationer
• Idealisk för användning på Mototcykelkedjor, stålvajrar och remskivor.
• Syntetiska tillsatser och speciella ämnen skyddar mot slitage, oxidation och korrosion
• ger godpenetration och bildar ett vidhäftande och slitstarkt skyddsskikt för utsatta områden 
     med en „wash-off“ effekt i alla väderförhållanden

STARTING SPRAY   

• startspray som innehåller en kombination av utvalda lösningsmedel med låg kokpunkt 
     och hög antändningsenergi
• underlättar starten av bensin- och dieselmotorer, vilket skyddar startmotorn, motorn 
     och batteriet
• snabb och enkel användning

NANO LUBE  
• ger en utgör en extremt stark barriär mellan rörliga komponenter
• högeffektiv smörjfilm ger utmärkt skydd och smörjning för alla typer av kommersiella 
     och industriella applikationer
• Smörjer och skyddar metallytor för att effektivt minska friktion och slitage
• penetrerar och löser rostiga delar och klibbiga mekanismer
• tränger in och förhindrar korrosion och rost, förtränger fukt, rensar och minskar friktion 
     och slitage på alla metalldelar, verktyg och utrust-ning som utsätts för vatten och vind
• extremt effektiv för att driva ut och skydda mot fukt på tex. kontakter i alla typer av fordon 
     som bilar, båtar, cyklar etc
• oslagbar som smörjning för kedjor, rep, rullar, lager, kedjelager, växlar, maskhjul, kopplingar, 
     linor, gångjärn, o-ringar, bowden kablar, lås etc
• kan användas på allt där metallkomponenter ständigt utsätts för friktion
• mycket effektiv för pneumatiska verktyg

• vid behov

• beroende på användningen

• som starthjälp till alla bensin- och dieselmotorer liksom för jordbruks- 
   och byggmaskiner

• 12 x 400 ml // Art.nr. 62110

• vid behov

• beroende på användningen

• universiell i industri- och fordonsteknik

• 12 x 500 ml // Art.nr. 62117

• vid behov

• beroende på användningen

•  universiell i industri- och fordonsteknik

• 12 x 400 ml // Art.nr. 62133
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Reducerar reflektion och förbättrar  
siktkvaliteten vid natt och regn

38

NANO CAR GLASS SEALANT

• innehåller minimala partiklar vilka jämnar ut och förseglar de mikrofina po-
     rerna i glasytan för att skapa en mycket tunn, glasaktig och extrem slät yta 
• skyddar ytan långvarigt mot skadlig miljöpåverkan 
• resistent mot vatten och smuts tack vare en vattenavvisande „Lotuseffekt“
• frost och is skrapas enkelt bort och även rengöringen kommer att bli mycket
     enkelt
• reducerad reflektion och ökad trafiksäkerhet pga en optimal sikt på natten 
     och i regn
•   enkel användning för bästa resultat
• ger långvarigt skydd mot smuts och insekter

• ca 1/2 timme

• lämplig för 1 personbil 
• var 12 månad // var 1 000 mil beroende på användning av vindrutetorkare

• samtliga glasytor såsom fönster, vindrutor, strålkastare, speglar

• 1 set // Art.nr. 62951
    innehåller: 2 x 15 ml förseglingskomponenter, 75 ml rengöringsmjölk, 
    3 polerdukar, handskar, bruksanvisning

DETAILING & UNDERHÅLL

         +++ TRAFIKSÄKERHET +++REFLEKTION+++
                                                    +++ SMUTS +++
            +++ VÄGDAMM +++ RIMFROST +++
                          +++ INSEKTER +++ FÅGELSPILL +++
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EASY GUARD POLISH  
• skyddar de behandlade ytor permanent tack vare en balanserad blandning av carnaubavax
• polish som appliceras eller sprayas på släta och icke-absorberande ytor
• avlägsnar damm och lätt smuts av alla slag på ett enkelt sätt
• ger en långvarig högglans
• fri från lösningsmedel och slipmedel
• snabb tätningseffekt

• vid behov

• beroende på användningen

• på alla slags lackade ytor

• 12 x 500 ml // Art.nr. 62135

HIGH GLOSS SEALANT  
• en högglans polish med en vidareutvecklad blandning av högresistenta carnaubavaxpartiklar
• förseglar ytor och skyddar dem mot miljöpåverkan
• ger en långvarig högglans
• fri från lösningsmedel och slipmedel
• enkel användning och hög produktivitet

• vid behov

• beroende på användningen

• på alla slags lackade ytor

• 12 x 500 ml // Art.nr. 62136

NANO TOP COAT  
• långvarig högglans och skydd tack vare extremt hållbara och resistenta carnaubavaxpartiklar
• förseglar behandlade lackytor och skyddar effektivt mot väderpåverkan
• mycket hög repningsresistens
• ger en perfekt lotuseffekt
• fri från lösningsmedel och slipmedel
• ej lämplig för plast och gummiytor

• vid behov

• beroende på användningen

• på alla slags lackade ytor

• 12 x 500 ml // Art.nr. 62137

ANTI HOLOGRAM POLISH  
• högglanspolish med carnaubavaxpartiklar, som används för att avlägsna poleringsfel 
     såsom hologrameffekter, mikroskrapor, virvlar och märken
• ger en perfekt långvarig och djup glans 
• speciellt lämpad för mörk lack
• skyddar effektivt ytorna
• enkel applikation men applicera inte på plast med absorberande yta

• vid behov

• beroende på användningen

• på alla slags lackade ytor

• 12 x 500 ml // Art.nr. 62138



40

WINDSCREEN CLEANER Summer

• högkoncentrat till vindrutespolarsystemet på sommaren
• innehåller inga aggressiva ämnen
• tar bort oljor, fetter, silikon, torkade insektsrester och fågelspilll utan att 
     lämna några strimmor
• innehåller ingen frostskyddsmedel
• levereras i säljfrämjande förpackning

• verkar under drift

• lämplig för 1 personbil 
• beroende på väderleken

• samtliga polarvätskesystem

• 25 x 32 ml // Art.nr. 62402

         +++ TRAFIKSÄKERHET +++
                     +++ FET TRAFIKFILM +++ SMUTS +++
            +++ VÄGDAMM +++ RIMFROST+++
                          +++INSEKTER+++FÅGELSPILL+++

   Tryggare i trafiken med 
   strimmfri sikt

glas & interiör

GLAS & INTERIÖR
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GLASS & INTERIOR CLEANING FOAM 
• intensiv rengöringssprej med utmärkta kapilläregenskaper för snabb och ekonomisk 
     rengöring utan ränder av alla spegel och glasytor
• innehåller speciella tensider för rengöring även i svår tillgängliga områden
• löser enkelt upp vägdamm, insektrester, nikotinspår och silikonrester
• mycket ekonomisk i applikation
• materialvänlig på färg, gummi och plast

• beroende på storleken av ytan

• alla glas- och spegelytor

• 12 x 400 ml // Art.nr. 62109

WINDSCREEN ANTIFREEZE 

• WINDSCREEN ANTIFREEZE -30°C: förhindrar frysning av 
     spolarvätskesystemet och munstycken ner till -30°C.
     Utspädd med vatten 1:1 garanteras frostskydd till -10°C

• WINDSCREEN ANTIFREEZE -60°C: förhindrar frysning av 
     spolarvätskesystemet och munstycken ner till -60°C.
     Utspädd med vatten 2:1 garanteras frostskydd till -30°C, 
     1:1 till -20°C och 1:2 till -10°C
• eliminerar effektivt vanliga vinterföroreningar på rutan
• kan användas utspädd eller outspätt 
• tryggare i trafiken med  strimmfri sikt
• produkten skadar inte lack, krom eller gummi
• enkel avläsning av fyllnadsnivån tack vare den blå färgen

• vid varje påfyllning av systemet

• bereonde på väderleken/användningen

• i alla spolarvätskesystem

• 12 x 1 ltr // Art.nr. 62144  // -30°C
• 4 x 5 ltr
• 1 x 30 ltr

• 12 x 1 ltr // Art.nr. 62145 // -60°C
• 4 x 5 ltr
• 1 x 30 ltr

glas & interiör
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Med våra förstklassiga produkter kan vi 
stärka och bygga ut ert produktprogram 
eller tillsammans utveckla en ny produkt. Vi 
levererar inte endast en fulländad produkt, 
utan erbjuder ett skräddarsytt och genomtänkt 
distributionskoncept anpassat till din målgrupp.

Vi tillverkar premiumprodukter enligt kvalitets-
krav på högsta nivå. Våra tillsatser och system-
rengörare utvecklas, produceras och testas 
enligt de senaste forskningsrönen. Önskar ni 
utveckla en ny egen design så finns även dessa 
kompetenser i vårt team. Vi är med er hela 
vägen - maximal service till minimal kostnad.

UPPDRAGSFORSKNING



GAT MARKNADSFÖRING

Vi erbjuder våra kunder en omfattande 
marknadsföringsportfölj:

•   flerspråkiga etiketter  
•   image- och produktilmer, försäljningsdisplayer, 
     produkthyllor osv
•   flerspråkig reklammaterial, kataloger, broschyrer osv
•   demonstrations- och presenationsutrustning 
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          Skanna koden och
   se våra reklamartiklar
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PowerChem Scandinavia AB
Dalstigen 1  l  S - 92137 Lycksele
Tel: +46 (0) 950 - 13 332
Fax: +46 (0) 70 - 229 72 81
eMail: info@powerchem.se
web: www.powerchem.se
web: www.gat-scandinavia.se
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