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Hej och välkommen till TLI Protection 

TLI Protection bildades 1983 och hette på den tiden Svenska Tri Pak AB, namnet byttes senare 
ut till TLI Protection. Vår målsättning är att leverera varor av god kvalitet och vara en bra 

samarbetspartner när det gäller service och support för våra kunder. 

Vi levererar varor främst till fordonsverkstäder, tillbehörsbutiker, industri, entreprenad, 
bilvårdsanläggningar, skoter- & motorcykelhandeln. 

Detta är en del av vad vi har att erbjuda. 

Smörjmedel, Filter, Tillsatser, Bilvårdsprodukter, Rengöring/Städ, Spol/Glykol, Reservdelar, 
Originalreservdelar, Verkstadsförbrukning, Maskiner/Verktyg, mm. 

CHAMPION 

MOTOROIL 

QTEXACO 
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Vi representerar bland annat dessa varumärken. 
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GAT German Automotive Technology bildades av Dr Gaby Urban 2014. Gaby är VD för GAT och 
hon har över 15 års erfarenhet av branschen och är en viktig del av företagets utveckling och 
framtid. GAT finns representerade i ett stort antal länder över hela världen. 

GAT jobbar ständigt framåt och är en av de ledande tillverkarna av additiv på marknaden. För 
mer information besök www.gat-international.de/en 

TLI-Protection AB är sedan 2019 grossist för GAT 
och lagerhåller ca 2000-2500 burkar. Vi levererar 
lokalt själva och vid längre avstånd tar vi hjälp 
av DHL. Våra kunder finns från Kiruna till 
Helsingborg. 

KVALITET MADE IN GERMANY Förstklassiga 
service- och underhållsprodukter 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 utvidga 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 ochackrediterade testinstitut 
(tex. TOV och Dekra). Självklart är företaget ISO 
9001:2015 certifierad. 
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TLI Protection är stolta att representera Champion Oil. Vi erbjuder god 
service, kunskap och support. Det finns motorgaranti och 
påminnelsesystem för verkstäder. Och vi tillhandahåller filter och 
spilloljehantering. Olja levererar vi från 0,5 liter till 1000 liter eller 
bulksystem.   

Vi lagerför ca 150 olika artiklar av smörjmedel. Det betyder att vi nästan alltid har lösningen på ditt 
önskemål när det gäller olja för motor och transmission. Vi har oljan för din Bil, Mc, Moped, Skoter, ATV, 
Trädgårdsmaskiner, Lastbil, Industri & Entreprenad.         

Champion har ett bra sortiment för verkstadshantering. 
Det finns både oljeskåp och sälj ställ samt skyltar och 
reklam material. 

Om ni är intresserade eller nyfiken på vad vi kan erbjuda. Kontakta oss så kommer vi 
och berättar vad vi kan hjälpa till med. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.{ Y9aL !.
.{ YŜƳƛ !. ŅǊ Ŝǘǘ ǎǾŜƴǎƪǘ företag ǎƻƳ startade sin verksamhet мффр ƛ {ǘƻŎƪƘƻƭƳ.

Företaget bedriver sin verksamhet i Jordbro , Stockholm. Huvuddelen av deras 
kemiska produkter tillverkas i den egna fabriken.

REPA
BS Kemi AB är anslutet till REPA-
registret.

REACH
Reach står för Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of Chemicals.
På svenska: Registrering, utvärdering, 
godkännande och begränsning av kemikalier.
De leverantörer BS Kemi AB arbetar med, 
arbetar i enlighet med EU förordningen 
REACH.

BS Kemis specialitet är framför allt miljöanpassade 
handrengöringsmedel och biltvättmedel. Vi borgar framför allt för 
hög service, bra kvalitet och bra priser till kunden, med snabba 
leveranser.

TLI-Protection har jobbat med BS-Kemi sedan 2013
och vi har ett eget lager för dom mest frekventa 
varorna.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Champion oil
-är ett internationellt smörjmedelsföretag som viger all sin energi och engagemang i smörjmedel.

Sedan grundandet 1955 har vi genom årtionden samlat på oss ovärderlig expertis och kunskap och byggt 
upp ett etablerat kontaktnät med ledande OEM:s. Dessa nära relationer har gett oss tillgång till exakta 
specifikationer och erhållit Officiella godkännanden. 
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Art.nr  Volym 

3124080  205L     

3124020       20L   

Art.nr  Volym 

3130080  205L     

3130020       20L 

Art.nr Volym 
3118080       205L     

3118020       20L  

OEM SPECIFIC 
5W-30 LL III
Helsyntetisk LowSaps olja med de senaste specifikationerna för Long Life 
bytesintervaller te.x. BMW, Mercedes, VW, Audi,  Används med fördel till 
bilar med partikelfilter. Bidrar till lägre bränsle- förbrukning.

SPECIFIKATIONER: MB 229.51, VW 504.00/507.00 
BMW LONGLIFE-04, PORSCHE C30, API SN , ACEA C2*/C3-12
*möter alla motorskyddkrav på C2

OEM SPECIFIC 
5W-30 MS-F
Helsyntetisk Long Life-motorolja ill bland annat Ford  och Volvo. Har dena 
senaste Ford specifikationen 913-D. Rekommenderas också till andra 
bilmärken där oljekvalitet ACEA A5/B5 föreskrivs.  

SPECIFIKATIONER:  FORD WSS-M2C913-C/D,
ACEA A5/B5-12, A1/B1-12, API SL/CF, RENAULT RN 0700

OEM SPECIFIC
5W-30 C3
Helsyntetisk motorolja speciellt utvecklad för GM, bensin och diesel bilar 
samt BMW och Merce-des.
SPECIFIKATIONER: MB 229.51, VW 502.00/505.00/505.01, BMW 
LONGLIFE-04, GM DEXOS-2 , API SN/CF, ACEA C2* /C3-10
*möter alla motorskyddkrav på C2

NEW ENERGY
0W-30 V
Helsyntetisk motorolja, Speciellt rekomenderad till VOLVO Bensin och 

Diesel motorer.      

SPECIFIKATIONER:
ACEA A5/B5-10, API SL/CF        

Art.nr Volym 

3115080       205L     

3115020       20L   

Se enkelt vilka oljor dessa produkter från Champion motsvarar och ersätter.

CHAMPION           CASTROL           MOBIL VALVOLINE

NEW ENERGY 5W-40           MAGNATEC 5W40 A3/B4           MOBIL SUPER 3000 X1 5W40 SynPower 5W40

NEW ENERGY 5W40 C3           MAGNATEC 5W40  C3             -------- SynPower MST C3 5W40

OEM SPECIFIC 5W30 LLIII          EDGE 5W30 FST           MOBIL 1 ESP 5W30 SynPower XL-III 5W30

OEM SPECIFIC 5W30 C3           EDGE 0W30            MOBIL SUPER 3000 XE 5W30 SynPower MST C3 5W30

OEM SPECIFIC 0W30  V    EDGE 0W30  A5/B5            MOBIL 1  FE 0W30 SynPower FE 0W30 

OEM SPECIFIC 5W30 MS-F     MAGNATEC  STOP START A5 5W30           MOBIL SUPER 3000 X1  FE  5W30 SynPower FE 5W30  

ACTIV DEFENCE  10W40           MAGNATEC 10W40/GTX 10W40           MOBIL SUPER 2000 10W40 Maxlife SAE 10W40

Korsreferenstabell

Fat & 20L Kampanj
Verkstad

NEW ENERGY 
5W-40 
Högpresterande, helsyntetisk motorolja av den senaste generationen. 
Består av icke-konventionella basoljor och additiv av speciellt hög 
kvalitet. Utmärkta kallstartegenskaper.
SPECIFIKATIONER: MB 226.5/229..3, PSA B71 2296, VW 502.00/505.00 
BMW LONGLIFE-01, PORSCHE A40, OPEL GM-LL-B-025, RENAULT 
RN0700/0710, API SN/CF, ACEA A3/B4-12

NEW ENERGY 
5W-40 C3
Högpresterande, helsyntetisk motorolja av den senaste generationen 
Bensin och Diesel bilar med DPF avgasrening. Utmärkt flytförmåga vid 
låga temeraturer, motverkar slitage vid kallstart.
SPECIFIKATIONER: MB 226.5/229..31, VW 502.00/505.00 505.01, BMW 
LONGLIFE-04, PORSCHE A40, GM DEXOS-2, RENAULT RN0700/0710, 
FORD WSS-M2C917A, API SN/CF, ACEA C3-10

ACTIVE DEFENCE 
10W-40 B4

3108080       205L  

3108020       20L   

3112080       205L     

3112020       20L   

3132080       205L

Art.nr

Art.nr

Art.nr

Volym

Volym

Volym

För gällande priser kontakta din säljare

För rätt oljespecifikation till ditt fordon 
besök www.championoil.se 

Avancerad syntetbaserad motorolja, avsedd för smörjning av  4-takts 
bensin och dieselbilar. De noggrant utvalda additiven och basoljorna 
bidrar till  en stor smidighet vid låga temperaturer och en stabil viskositet 
vid höga temperaturer. 
SPECIFIKATIONER: VW 501.01/505.00, MB 229.1,  
ACEA A3/B3-10, A3/B4-10, API SL/CF        

Framtidens Verkstad

Vi hjälper dig med effektiva lösningar i en tid 
när smörjmedel kan verka komplext.
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          Art.nr           Volym       KAMPANJPRIS

       3124080           205L        7995:-

ATF Sortiment:

NEW ENERGY ATF DIII 

OEM SPECIFIC ATF DVI 

NEW ENERGY MULTI VEHICLE ATF NEW 

ENERGY MULTI VEHICLE ATF FE

OEM SPECIFIC ATF MB 

OEM SPECIFIC ATF MB FE 

OEM SPECIFIC ATF 9G NYHET! 

ECO FLOW CVT FLUID ECO 

FLOW DSG FLUID 

ATF LIFE PROTECT 6 ATF 

LIFE PROTECT 8 ATF F/G

Visste du att
Av alla nya bilar som säljs 2020 kommer 25% att vara 
utrustade med automatlåda! 
Den vanligaste serviceintervallen på dessa är  6000mil.

Produktställ utan kostnad

Välj ett sortiment som passar dig 
så bjuder vi på CHAMPION produktställ 
utrustat med oljeuppsamlare

Kontakta oss för mer info eller på CHAMPIONOIL.SE 

Bli effektiv
CHAMPION ATF sortiment

TLI Protection har över 20 st olika transmissionsoljor på lager för omgående leverans.

Underskatta inte behovet av servicen på växellådor även om vissa 
fabrikanter har långa bytesintervaller. I vissa fall föreskrivs inget olje 
eller filter byte överhuvudtaget. 

Rekommendera gärna kunderna att göra en växellådsservice om 
bilen gått lite längre och om det inte finns dokumenterad service.

Med rätt service och olja så fungerar växellådan bättre och risken för 
onödigt slitage med eventuellt dyra reparationer förebyggs.

Glöm inte att även en manuell växellåda behöver service.

( detta är en rekommendation från oss på TLI )

För övriga transmissionsoljor gå till vår hemsidor.

För gällande priser kontakta din säljare
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UPPDRAGSFORSKNING 
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. Vi är med er hela vägen - maximal 
service till minimal kostnad. 

Minska era drift- och underhållskostnader genom att använda GAT vid varje service 

Rätt underhåll och service då minskar risken för dyra reparationskostnader och stillestånd. Om 

partikelfiltret blir igensatt så ökar motståndet och därmed så försämras prestandan och ekonomin. Vi 

tillhandahåller rengöringsmedel både för användning utan att demontera filtret och vid svårare 

förhållande med filtret demonterat. På detta sätt så finns det många kronor att tjäna. 

Bränslesystemet 

Pga av ökad h1blandning av biologiska andelar har bränslekvaliteten försämrats 
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. 

----.. Service av bränslesystemet förebygger många problem 

• 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)

Service av oljesystemet före efter 

• tar bort koks och avlagringar
. 

.,. ___ .... _ ':_ .. _ 

• förbättrar kompressionen
• minskar utsläppen
• förbättrar bränsleekonomin
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• 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
• 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

• 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

NANO LUBE

MoS2 RUST REMOVER

Art nr 62117

Art nr 62095

THROTTLE BODY CLEANER
Art nr 62016
• 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

• 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“

ATF MASKIN CAT-501S

Art nr 62962 / Adapterset Europa Art nr 62963

• 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“

• 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

Art nr 62023 Art nr 62024

AUTOMATIC TRANSMISSION CLEANER AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN & PROTECT
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• ca. 15 minuter
• tillsätts före varje oljebyte i gamla 

motoroljan

• 300 ml för 5 l olja resp.
• 60 ml för 1 liter

• samtliga bensin-/dieselmotorer 
i bil, lastbil, mc, båt och industri

• verkar under körning
• tillsätts i nya oljan efter 

varje oljebyte

• 300 ml för 5 l olja resp.
• 60 ml för 1 liter

• samtliga bensin-/ dieselmotorer
i bil, lastbil, båt och industri

• verkar under körning
• tillsätts efter varje oljebyte i 

nya motoroljan

• 300 ml för 5 l olja resp.
• 60 ml för 1 liter i servostyrningar, 

växellådor, differental 1:10

• samtliga bensin-/ dieselmotorer
i bil, lastbil, mc, båt och industri

OLJESYSTEM

• 24 x 300 ml  // Art.nr. 62000
• 12 x 1 ltr // Art.nr. 62101

• 24 x 300 ml  // Art.nr. 62021
• 12 x 1 ltr 

• 24 x 300 ml  // Art.nr. 62103
• 12 x 1 ltr // Art.nr. 62185

FÖRE

EFTER

Nano Engine Protect & Seal.  
• innehåller en högeffektiv nano-antifriktionskombination för högsta

slitageskydd i alla motorer. Vi rekommenderar en rengöring av olje-
      systemet 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

Oil Booster.
• högeffektiv kombination av tillsatser för ökade slitage-
     skyddsegenskaper i alla typer av motoroljor
• minskar effektivt slitage och skyddar mot korrosion
• förhindrar avlagringar i oljesystemet
• bekämpar skadliga motorsyror
• ökar driftsäkerheten och förlänger livslängd av alla komponenter
• minskar oljeförbrukningen och avgasutsläppen
• förbättrar motorprestandan
• enkel användning utan extra arbetsinsats

Motorrengöring Engine Flush.
• löser molekulärt kontamineringar och avlagringar som uppstår i olje-
      systemet under drift som sedan enkelt sköljs ut vid det reguljära oljebytet
• neutraliserar aggressiva förbränningsrester
• innehåller kraftfulla antifriktionssmörjmedel som effektivt skyddar

motorn under rengöringen
• avlägsnar varaktigt rester och avlagringar i övre cylinderområdet t.ex.

från kolvringar, kolvringsspår, hydrauliska ventillyftare och ventiler
• förbättrar och stabiliserar avsevärt komprimeringen på alla cylindrar
• bränsle- och oljeförbrukning samt slitage reduceras
• mindre skadliga avgasutsläpp och längre livslängd på katalysatorn

   användningsfi l m
 på YouTube
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• verkar under körning
• tillsätts i tanken minst var 6 månad 

eller var 500 mil

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

• samtliga bensinmotorer
i bil, mc, småmaskiner och industri

• verkar under körning
• tillsätts i tanken var 6 månad 

före tankningen

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

• samtliga dieselmotorer i bil, båt, 
lastbil (även Common Rail och 
pumpinjektor)

• verkar under körning
• tillsätts enkelt i tanken var 3 månad 

före tankning

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

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

BRÄNSLESYSTEM

• one-shot applikation som verkar under 
körning

• tillsätts i tanken vid akuta driftstörningar

• 300 ml för 40- 60 ltr diesel 

• samtliga dieselmotorer 
(även Common-Rail och pump-

   injektorsystem)

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

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

• 24 x 300 ml // Art.nr. 62019
• 12 x 1 ltr // Art.nr. 62064

• 24 x 300 ml // Art.nr. 62162

Bränslesystemrengöring PLUS.

• avlägsnar driftrelaterade föroreningar i hela bränslesystemet
från tank till förbränningskammare

• avlägsnar fukt och kondensvatten och skyddar mot korrosion
• avlägsnar harts och sot i förgasar- och insprutningsområdet

samt kolrester och  sotavlagringar i hela övre cylinderområdet
• reducerar bränsleförbrukningen
• återställer motoreffekten och sänker skadliga avgasutsläpp

CAT Clean - Katalysator & Lambdasondrengöring.
• ny högeffektiv decarboniserande formula
• speciellt utvecklad för att överträffa de senaste miljökraven
• löser harts, gummi och sotavlagringar i hela bränslesystemet,

på syresensor/ lambdasonden och katalysatorn
• skyddar mot kraftig förorening vid regelbunden användning
• ökar bränsleeffektiviteten
• optimerad motorprestanda
• säkerställer korrekt funktion av katalysator och lambdasonden

Dieselsystemrengöring PLUS.
• avlägsnar mycket effektivt driftrelaterade föroreningar i

hela dieselsystemet från tank till förbränningsrum
• binder upp och avlägsnar fukt i dieselsystemet
• säkerställer långvarigt en optimal dieselatomisering
• smörjer och skyddar alla dieselförande element
• optimerar kompressionstrycket och återställer motoreffekten
• reducerar dieselförbrukningen och avgasemissionerna

Dieselsystemrengöring ULTRA.
• vår starkaste och mest effektiva additiv för rengöring av stark förorenade

 dieselsystem, perfekt problemlösare
• 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 återställd motoreffekt

8



SPRAYER,  FETT, OLJOR, FILTER, ÖVRIGT

Art nr 101172 / G060175A2 
Febi Bilstein Haldex olja 0,85 l 
Passar bland annat VW, Skoda, 
Seat och Audi. 

Art nr 2031001 
Quadra Lube 1,l 
Överlägsen växellådsolja med många 
goda egenskaper 

Art nr T-HPLLEP2 
fett skruvpatroner 
för TUBI sprutor. 
Utmärkta egenskaper för vibrerande 
lager som t.e.x klippare på golfbanor. 

Art nr TE61029 
Texaco Synthgrease Light 
Fett för lager och spindlar 
där behovet är normal till 
höga varv. 

Duracool 
Miljövänligt A/C medel för både 
läckage, smörjning och påfyllning. Vid 
mindre läckage och påfyllningar 
ersätter ej en hel a/c service. 

Art nr 808 / 809 
Ipone framgaffelolja Mc 
finns både som 5w och 10w 

Vi levererar filter för b.l.a 
Bil, Mc, Entreprenad. Om 
ni servar mycket av samma sort så köp 
storpack av oss. 
Ring eller maila för prisoffert. 

Art nr Pz-1 / Pz-28 / Pz-52 
Pennzoil oljefilter passar till bland 
annat Cheva SB-BB Ford, Mopar, 
och Pointiac 

Art nr B05002 Never Lock Light 0,5kg
Aluminiumbaserat smörjfett som tål extremt 
högtemperaturer och tryck. Mycket goda smörjande och 
skyddande egenskaper.
Skadar inte gummi eller plast långtidsverkande. Innehåller ej 
bly.Utmärkt vid broms- och hjulservice på 
personbilar,lastfordon, bussar, skogs-och lantbruksmaskiner 
samt viddriftservice på pappersbruk, 
raffinaderier,kärnkraftverk och övrig tung 
tillverkningsindustri med höga belastningar och 
temperaturer.Temperatur resistens upp till +1200ºC.

Art nr B15000 
Lenson Action Rostlösare 480 ml 
ROSTLÖSANDE OLJA med kraftiga krypegenskaper som 
effektivt penetrerar rost, fett, slam och färgämnen. 
Innehåller rostskyddande tillsatser som förhindrar nya 
rost- och korrosionsangrepp. Utmärkt på alla skruvar, 
även försänkta samt alla andra rostiga ytor. Mycket goda 
smörjegenskaper.Kan även användas upp och ner.

Art nr B10000 
Lenson CC 12 480 ml Sprayfett med klistereffekt 
Storsäljare i 30 år 
Krypsmörjfett på spray med unika smörjegenskaper. 
Klistereffekt med extrem fästförmåga. Full smörjeffekt på 
våta ytor. Motstår salt, högtryckstvätt, värme. kyla. 
Skadar inte plast eller gummi.

Art nr B40000 Lenson Clear Lube 480 ml 
Transparant maskinolja PTFE 
Transparent maskinolja på spray. PTFE -tillsats för bättre 
smörjning. Unik förmåga att krypa intill svåråtkomliga 
smörjställen. Långtidsverkande. Utmärkt för service på 
fordon, maskiner, redskap, hissar, lås, vid 
fastighetsservice och för allmän service på mekansika 
verkstäder och inom tillverkningsindustri. Temp. område 
-40ºC till +120ºC.

Art nr B33000 Lenson PTFE 400 ml 
Torrsmörjningsmedel
PTFE baserat torrsmörj. Torkar snabbt och lämmnar en 
slät, torr och transparent yta. Mycket god smörjförmåga 
samt damm- och fett frånstötande. Fungerar på de flesta 
material. Brett temperaturområde. Helt fritt från silikon.
Lämplig för smörjning av glidytor, transportband, 
remmar, gångjärn, lådor, skjutdörrar och lås. Fungerar 
också som släppmedel. Temp. område: -40º till +250ºC.

Art nr BS6054 Bs Kemi Bromsrengöring 500 ml 
Löser olja, fett, etc låg egendoft snabbtorkande 
rengöringsspray.Baserat på lösningsmedel som
snabbt löser olja, fett och övrig smuts,
även på mycket svåråtkomliga ställen.
Avdunstar helt utan att lämna några avlagringar.

Art nr B30000 Glide Torrsmörjmedel Siliconspray 480ml
Silkonspray. Färglöst, lukt- och kladdfri. Mycket goda 
smörjegenskaper på alla material. Mycket goda glidegenskaper 
vid behandling på strävaytor.Mycket goda glansegenskaper som 
återger lystern på matta ytor av läder, vinyl, gummi, 
plexiglas,plaster, metaller, trä och målade ytor. Antistatisk, stöter 
ifrån sig damm, fett och smuts. Hög temperaturresistens. 
Långtidsverkande.Innehåller inte petroliumbaserade 
lösningsmedel. Utmärkt för torrsmörjning på fordon och 
husvagnar samt vid allmän service inom tillverkningsindustrin och  
livsmedelssektorn.Utmärkt vid glidbehandling på sträva ytor som 
transportband inom förpackningsindustrin, varuband 
ibutikskassor, säkerhetsbälten, på rörmuffar inom VVS och som 
släppmedel inom tillverkningsindustrin.

Tveka inte att fråga om du saknar produkter eller 
behöver information om någonting. En del frågor 
och övriga produkter finns på vår hemsida. 
www.tliprotection.se9



SPOLARVÄTSKA, GLYKOL, BENSIN, ADBLUE, DIVERSE, ÖVRIGT

Art nr SP0102295  1,L
Art nr SP0402293  4,L
Art nr SP381302    25,L
Art nr SP382902    208,L
Koncentrerad / mycket brandfarlig
Art nr SP0302308  3,l färdigblandad
ståpåse fryspunkt -20 grader C

Art nr 290010  10,l
HS Cleaner
Alkalisk universalrengöring

Art nr 62014

Art nr KY0103261  1,l
Art nr KY0403119  4,L
Art nr KY073327    25,L
Art nr KY075902    210,L
Kylarglykol SG longlife blå
(monoetylenglykol)

Art nr KY0103260  1,L
Art nr KY0403114  4,L
Art nr KY074302    25,L
Art nr KY074902    210,L
Kylarglykol SG longlife röd
(monoetylenglykol)

Art nr KY160556  1,L
Art nr KY160557  5,L
Art nr KY077302  25,L
Art nr KY077902  210,L
kylarglykol longlife multi blandbar 
med alla förekommande glykoler
(monoetylenglykol)

Art nr 62011

Art nr 62012

Art nr 62013

Kom i håg att underhålla kylsystemet då blir 
både fordonet och ägaren nöjd.

Art nr AB2T05 5,L
Art nr AB361902 200,L
Beskrivning: 2 takt Miljöbensin för 
motorsågar, gräsklippare, 
utombordsmotorer, gokarts mm

Art nr AB4T05 5,L
Art nr AB362902 200,L
Beskrivning: 4 takt Miljöbensin för 
motorsågar, gräsklippare, 
utombordsmotorer, gokarts mm

Art nr AD001302 10,l
Art nr AD001902 208 ,l
Art nr AD001802 1000,l
Adblue

Art nr 250013  0,6 l
Art nr 250014  4,5 l 
Americol handrengöring 
bra rengöring för verkstaden 
torkar ej ut händerna.

Art nr 9001
Dispenser till art nr 250014

Art nr 9010
Doseringsspena 40 mm

• 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

• 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

• 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

• 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

ALKYLAT BENSIN

ALKYLAT BENSIN

ADBLUE

SPOLARVÄTSKA

HS CLEANER

AMERICOL

GLYKOL BLÅ

GLYKOL RÖD

GLYKOL MULTI

GAT RADIATOR SEALANT

GAT RADIATOR PURIFIER

GAT AIRCON CLEANER

GAT AIRCON REFRESHER
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MAXETT 
Artikelnr 

3100 

3101 

3102 

Maxett Kallavfettning 

Liter 

5 

25 

208 

är ett snabbseparerande biologiskt 

nedbrytbart kallavfettningsmedel uppbyggt på 

lågaromatiska kolväten. Liten egendoft. 

Produkten används som avfettning av fordon 

samt motordelar. Produkten används genom 

lågtrycksspruta, sprayning l;)ller i tvättmusslor. 

Produkten används i koncentrat och kan ej 

spädas med vatten. 

POWER PLUS
Artikelnr Liter 

3167 5 

3168 25 

3169 208 

Power Plus 
är ett extra starkt alkaliskt rengörings- och 

avfettningsmedel som inte efterlämnar vita 

ränder. Produkten är speciellt lämpat för 

Lastbils- och personbilstvätt. 

Doseras: personbilstvätt l: 12-1 :50, 

lastbils tvätt I :7-1 :30, Entreprenad 

maskiner 1:7-1 :30. lakttag största 

försiktighet med nyoch omlackerade 

fordon. 

URVAL AV PRODUKTER FRÅN BS KEMI

MER INFO OCH PRODUKTER WWW,TLIPROTECTION.SE

MAXETT EXTRA 
Artikelnr 

3106 

3107 

3108 

Liter 

5 

25 

208 

WASHN´WAX 
Artikelnr Liter 

2801 5 

2802 25 

Washn´wax
Milt bilschampo med glans och avrinningseffekt 
Tvätta av bilen först med alkaliskt biltvättmedel.
Tvätta sedan bilen med biltvättsvamp och 
använd 100-300 ml av Wash´Wax till 10 liter 
vatten. Skölj bilen med vatten
Washn´ Wax ger en tunn vattenavstötande film 
som ger glans och lyster.
Passar lika bra till motorcykel som bilen

MULTI CLEAN
Artikelnr 

2080 

2081 

2082 

Liter 

5 

25 

208 

Multi Clean 
är ett alkaliskt rengöringsmedel. 

Används som ett universal rengöringsmedel 

för rengöring av vinyl, textil, läder, 

lack, mattor, dörrpanelel, glasfiber, 

fläckborttagning, vid dosering I :20 (5%). 
Används för flug och insektborttagnings

medel. vid dosering I: I 0 (I 0%). 

PURPLE RAIN
Artikel nr Liter 

2301 5 

2302 25 

Purple Rain
Purple Rain är ett PH-Neutralt kraftfullt medel för 

att ta bort flygrost och rostfläckar. Innehåller 

färgindikator som visar med lila färg när 

partiklarna lösts upp. Purple Rain fungerar på 

billack, aluminium, stål, plastdetaljer, glas, marmor 

och betong

Doserring: Appliceras med skumspruta eller 
lågtryckspruta helst på torr bil. Låt verka i 5-10 
minuter.
Avspolas med högtryckstvätt

Maxett Extra Kallavfettning 
är ett förstärkt kallavfettningsmedel uppbyggt på 

lågaromatiska kolväten. 

Produkten löser asfaltfläckar snabbare än vanlig 

Maxett samt kan även appliceras på fuktiga ytor. 

Produkten används genom lågtrycksspruta, 

sprayning eller i tvättmusslor. 

Produkten används i koncentrat och kan ej spädas 

med vatten. 

Vi är återförsäljare för BS Kemi rådfråga oss gärna om ni är osäker på vilken produkt ni behöver. Vi har det mesta för bilvård, industri, 

entreprenad, tillverkning, kroppsvård, städprodukter, verkstad, personlig skyddsutrustning, trasor, papper med mera.
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BATTERIVATTEN
Artikelnr Liter 

3239 5 

3240 25 

3241 208 

BATTERIVATTEN
Batterivatten av högsta kvalitet; Avhärdat, 
Avjoniserat, Fritt från bakterier.
Användes till; Bil-, båt- och truckbatterier, 
Kylarglykol, Ångstrykjärn, Sköljvatten för 
laboratorium.

DÄCKGLANS 
Artikelnr 

3243 

3244 

3245 

Liter 

1 

5 

25 

DÄCKGLANS 
används för att fräscha upp glansen på 
gummit på däcken. Produkten kan även
på andra gummidetaljer.
Appliceras med svamp.
Doseras: används i koncentrat

BILSCHAMPO

Artikelnr 

3218 

3219 

Liter 

5 

25 

BILSCHAMPO
Bilschampo utan vax. Produkten löser smuts 
och tar inte bort lackens vaxskikt.
Doseras: personbil 1:6-1:30, lastbilstvätt 
1:4-1:20 1

-

HMFVATT ·-
BRAKECLEANER
Artikelnr 

5204 

5206 

Liter 

5 

25 

BRAKECLEANER
Brakecleaner används vid borttagning av 
icke önskevärda föroreningar på bromsar 
i samband med montering och reparation. 
Används vid rengöring av bromsar, 
metallytor, före limning och lödning, och 
vid avfettning av ytor som skall målas.

 VINYLPOLISH
Artikelnr 

3235 

3236 

3237 

Liter 

1 

5 

25 

VINYLPOLISH

Vinylpolish används för rekonditionering av 
plast och gummidetaljer, som 
instrumentpanel, vinylklädsel i bilar m.m.
Hårt smutsade ytor rengöres till exempel 
med Zak Allrengöring eller Prisma 
fönsterputs.
Vinylpolish är vattenbaserad och lämnar en 
fräsch doft.

VAXSCHAMPO

Artikelnr Liter 

3209 1 

3210 5 

3211 25 

VAXSCHAMPO
Vaxschampo är en kvalitetsprodukt som 
underhåller en vaxad bil och bibehåller 
lackens glans. Vaxschampo rengör och 
tillför vax i samma behandling.
Tvätta med svamp som tillför rikligt med 
vatten för att undvika repor i lacken. 
Doseras; 0,5 dl till 10 L vatten.

KERAMISKT FETT
 Keramiskt fett är ett högtemperatursmörjmedel 
upp till 1500 °C.
Produkten har ett stort användningsområde t.ex. 
skruvar samt bromsdetaljer.
Produkten förhindrar fastbränning samt 
förhindrar rost och har hög vattenbeständighet. 
Keramiskt fett är säkert på alla metaller, t ex 
aluminium , lättmetaller och järninnehållande 
metaller / metallegeringar.

UNIVERSALOLJA 
Artikelnr 

5301 

6033 

Liter 

5 

400 ml

UNIVERSALOLJA
Universalolja
i lösvikt. Universalolja är en verklig 
allroundprodukt för mekaniskt och elektriskt 
underhåll. Smörjer med djupverkan. Löser 
fastrostade detaljer, stoppar och rostskyddar 
mot korrosion och oxidation. Undantränger 
vatten från dränkta eller fuktiga detaljer. 
Förhindrar el-överslag i fuktig miljö.

PRISMA

Artikelnr Liter 

2184 1

PRISMA FÖNSTERPUTS

Prisma fönsterputs används för 

rengöring av fönster, glas, speglar, 

bilrutor, rostfria diskbänkar, kakel, 

spisar m.m.

Produkten är mycket fettlösande och 

tvättar bort fett, rökbeläggningar, 

avgasfilm och smuts m.m.

Produkten används i koncentrat.

KERAMISKT FETT

Artikelnr

5024
5027

0,6 kg

0,5 L

BILSCHAMPO

3212 208

BILVÅRDSPRODUKTER, RENGÖRING, FÖRBRUKNING, ÖVRIGT 

2185

2186

5

25

12

Tvättråd

Använd inte petroleumbaserat medel (kallavfettning) 
över mitten av dörren då finns det risk för att medlet 
rinner ner i dörren och löser upp rostskyddsmedlet. 
Använd sedan alkaliskt medel eller schampo för att 
tvätta hela bilen. Skölj och tvätta alltid fordonet från 
nedre delen och uppåt. (tips från TLI-Protection)



LÅGTRYCKSSPRUTOR, FÖRBRUKNING, PAPPER, STÄD OCH ÖVRIGT 

ABSORBDUK

Artikelnr 

8406 OLJA 
8407 UNIVERSAL

ABSORBDUK
Slitstark och vattenavvisande. Utmärkt som 
arbetsmatta absorberar bara petroleumbaserade 
vätskor. Absorbtionskapacitet 1,0 L/ark
Dim: 50x40 cm antal/förp: 100 säljes även stycke

8406 = absorberar bara petroleum produkter 

8407 = universal i stort sett alla vätskor

Artikelnr Liter 

9065 1,5
 

Lågtrycksspruta 1,5L,
till sura medel, pH 1-9 

BETO 4000

Artikelnr 

2251 

2252 

Liter 

5 

25 

BETO 4000  BETONGBORT

Används till att ta bort betong från 
fordon, maskiner och verktyg.
Appliceras med speciella skumsprutor 
och låt verka 20 minuter innan 
avspolning. Doceras: koncentrat-1:3 med 
vatten

Artikelnr 

9066 

Liter 

1,5

Lågtrycksspruta 1,5L, 
till alkaliska medel, pH 7-14

Artikelnr 

CF0502013

Liter 

5 

SERVOIL
Artikel nr Kilo
8120 9,1

SERVOIL 
1-lagers industritorkpapper / torkrulle /
torkrullar
Bredd 34 cm.

Artikelnr 

9067 

Liter 

1,5

Lågtrycksspruta 1,5L,
tål lösningsmedel, pH 1-9

CELLULOSAFÖRTUNNING
Beskrivning: Mycket brandfarligt. Förtunning 
till 1-komponent lackfärger, primers, surfacers 
etc. För rengöring penslar och verktyg 

4000

Artikelnr

ABSODAN

8401 10

Kilo

ABSODAN
Är ett inert absorbtionsmedel baserad på 
bränd lera, för uppsugning av oljespill.
med mera.

SYNTETTISK FÖRTUNNING

Artikelnr Liter

SF0502021 5

CELLULOSAFÖRTUNNING

SYNTETISK FÖRTUNNING
Beskrivning: Mycket brandfarligt. För spädning 
av färger (ej polyuretanfärger) samt rengöring av 
penslar och verktyg 

LÅGTRYCKSSPRUTA
BORGHOLM 24L STÅL

 Artikelnr: 9049 
Kategori: Lågtrycksspruta Metall 

BOMULLSTRASOR

Artikelnr: 8021 

Kategori: Bomull vita, Standard 

Artikelnr: 9037
Kategori: Penselpåstrykare 

Vi har även ett stort sortiment av städvårdsprodukter
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Åkeri, Entreprenad & Industri

SMÖRJSPRUTA - luft
för skruvpatroner

• Motor
• Transmission
• Hydral
• Maskiner
• Kompressor
• Lantbruk
• Livsmedel
• Transformator
• Turbin & Cirkulation
• Metallbearbetning
• Luftverktyg
• Sågkedja
• Rostskydd
• Process
• Gejder
• Form
• Värmeöverföring
• Luftverktyg
• Industriväxellådor
• Lagerfett
• Glidytessmörjfett
• Kuggfetter
• Centralsmörjning

Ett urval av oljor & fetter

Vi säljer även filter till de flesta maskiner och anläggningar samt 
pumputrustning, fettsprutor, fatpumpar med mera. 

smörjmedel från Champion

Smörjmedel från texaco

IBC = 1000 l

Eller bulkAnvänd motor och bränsletillsatser från GAT
så sänker ni era bränsle- och underhållskostnader.

14
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Villkor och Avtal

Mail: info@tliprotection.se 
Hemsida www.tliprotection.se

TLI-Protection AB
Kryddstigen 18  802 92 Gävle 

Lennart Tel: 070-2936048 
Stefan Tel: 070-3180203 

 är effektivare än 
   smutsiga vi lovar!

En riktig service och inte för långa intervaller är 
bra för miljön och din ekonomi

"En burk i motorn och en i tanken" 
på så vis håller du både koks och avlagringar 

borta och bränslesystemet fritt från avlagringar 
och kondens.

Med Vänliga Hälsningar

Stefan & Lennart

Ca: prislistor finns på vår hemsida dessa omfattas ej av eventuella rabattavtal. För 
rabattavtal och inloggningsuppgifter till webbshopen kontakta oss.
Frakt kan tillkomma beroende på avtal. 

Vi reserverar oss mot eventuella feltryck och valuta förändringar. 

Meddela oss gärna om ni upptäcker något fel i katalogen.
Kataloger skickas ej ut med automatik säg till om du behöver fler så skickar vi med 
nästa leverans, eller med posten. Katalogen finns även på våran hemsida.

-----------------------------------------------------------------------------------

   Rena motorer 

mailto:info@tliprotection.se
http://www.tliprotection.se/
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	Duracool
	Art nr 808 / 809

	PRODUKTINFORMATION
	POWER X Fuel System Cleaner SNOWMOBIL (Bränslesystemsrengöring)
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