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Sevgili arkadaşlar! 
Hepimizin ortak noktası, otomobil ekipmanlarına 

verdiğimiz dikkattir. Araba, bizim için esin kaynağı ve 
çalışmalarımızın temelidir. Bu nedenle LAVR şirketinin 
her yeni adımı, kimyasallar ve araba bakım ürünleri 
üretmenin en iyi teknolojilerini araştırmakla bağlıdır.

LAVR’ın tarihi, bir tutkunun küçük bir aile şirketi 
haline gelmesi ve sonra ciddi bir girişime dönüşmesi ile 
ilgilidir. Yolumuz, motor için kimyasal ürünler üretme 
fikriyle başladı. Bilimsel potansiyelimiz, bir üniversite 
laboratuvarının kuramsal araştırması çerçevesinde 
takılmak yerine gerçek uygulanma yollarını buldu. 
Motorun çalışması ve aracın çeşitli sistemleri hakkında 
neredeyse herşey biliyoruz. Bu nedenle LAVR 
ürünlerinin verimliliği teknolojik olarak koşullandırılmış 
ve sonuç garantilidir.

Piyasadaki 20 yılı aşkın süredir belirgin bir şekilde 
büyüdüğümüze rağmen “büyük girişim hastalıklarını“ 
yakalamadığımızdan dolayı mutluluk duyuyorum. 
“Yeni doğmuş” ürünlerin laboratuvar test tüpünden 
mağazanızın rafına ve pratik uygulanmasına kadar her 
adımını yakından takip etmeye hala devam ediyoruz.

LAVR, milyonlarca sıradan araba sürücüsü ve 
profesyonelin saygısını ve takdirini kazanmıştır. Bunun 
sırrı basittir: araba sahiplerinin yaşadığı sorunları 
çözmeyi başarmaktayız. Bu sorunlar; düşük yakıt 
kalitesini, şiddetli iklim koşullarını ve istenilen düzeyde 
olmayan araç servis kültürünü içerir. Ben inanıyorum 
ki, işimizin önemli tarafı, insanları düzenli ve küçük 
profilaksi tedbirlerinin ücretinin kapsamlı tamirattan 
daha avantajlı ve tasarruflu olduğuna ikna etmektir.

Ürünlerimizin gerçekten çalıştığını, motor 
dekarbonizasyonu ve enjektörlerin yıkanması gibi özel 
pratik örneklerle kanıtlıyoruz. LAVR ürünlerini seçen 
herkesin sonuçtan emin olması bizim için önemlidir.

Sürücüler, düzenli olarak www.lavr.ru web sitemize 
yorumlar ve sorular gönderirler. Onlara cevap 
vermekten ve doğru ürün seçmelerine ve doğru şekilde 
kullanmalarına yardımcı olmak için şahsen tavsiyede 
bulunmaktan memnuniyet duyuyorum.

İşimizi sevgiyle yapmamız ve benimle birlikte LAVR 
yaratan insanlara saygı duymamız, kişisel ilişkilerimize 
dayanır.

LAVR oto kimya ve oto bakım ürünleri kataloğunu 
elinizde tuttuğunuzdan dolayı çok mutluyum. Hemfikir 
saflarımıza hoş geldiniz.

LAVR şirketinin Genel Müdürü Aleksei 
Lavrik ve üretim kurucusu, Güney Ural 
Devlet Üniversitesi’nin İç Yakımlı Motorlar 
Bölümü’nün teknik bilim doktoru olan babası 
Aleksandr Nikolayevich Lavrik.
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LAVR ŞİRKETİ İLE KAZANÇLI İŞBİRLİĞİ
LAVR, Rusya ve BDT’de oto kimya ve oto kozmetik sektörünün lider 

üreticilerinden biridir. Firmamız, 20 yıl süren başarılı çalışmalar sırasında, 
milyonlarca otomobil sahibi ve araba servis istasyonu ustaları tarafından 
tanındı. Ekibimize katılın ve bizimle çalışmanın faydalarından istifade edin.

ÜRETİCİ İLE ÇALIŞMANIN AVANTAJI
Üretici ile doğrudan çalışmanız, kaliteli ürünler almanızı ve uygun koşullu 

devamlı tedarikten istifade etmenizi sağlar.

AÇIK POZİSYONLAMA
Ürünlerimizin fiyatı, Batı ve Rus imalatçılarının fiyat seviyelerinin arasında 

yer alır. Birçok durumda ürünlerimizin kalitesi, tanınmış dünya markalarına 
göre üstündür.

LAVR ürünleri, Avrupa kalitesi olan hammaddelerden üretilir, yüksek 
konsantrasyonu olan aktif bileşenler içerir ve garantili efekt sağlar. Her 
ürünümüz, motor uzmanlarımız ve kimyagerlerimizin bilgi, deneyim ve 
yüksek kalifikasyonun kombinasyonuna dayanmaktadır. 

ÜRÜNLERİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ
Yeni teknolojiler geliştirerek, mevcut ürünlerin formüllerini değiştirerek ve 

yenilerini yaratarak, kavuştuğumuz amaçlarla yetinmeden kendimizi sürekli 
geliştiriyoruz.

BASİT VE ANLAŞILABİLİR ÇALIŞMA
İşbirliğinin her aşamasında kolay etkileşimi garanti ediyoruz. Bunun 

sebebi, her zaman şirketlerimizin konumunu geliştirmek ve güçlendirmek 
amaçlı ortaklık kurmamızdır. Tüm dağıtım kanalları ile çalışıyoruz: oto 
yıkama yerleri, servis istasyonları, perakende satış mağazaları ve oto ürünleri 
mağazaları.

DEVAMLI BÜYÜME
Modern satış tekniklerimiz ve kaliteli ürünlerimiz, ortaklarımızın karının 

artmasını garanti eder.

EĞİTİM
Uzmanlar, satıcılar ve tüketiciler ile sürekli olarak eğitim çalışmaları 

yürütüyoruz. Personelinize ürünlerimiz ve promosyon teknikleri hakkında 
kolay ve anlaşılabilir bir şekilde bilgi vereceğiz.
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BİLGİ VE PROMOSYON DESTEĞİ
Ortaklarımıza karlı iş kurma ve kapsamlı marketing desteği konusunda yardım ediyoruz:
• satış noktalarını düzenlemek amacıyla posterler, broşürler, hediyelik eşyalar gibi çeşitli tanıtım ve promosyon 
materyaller sağlıyoruz.
• satış tekniklerinin iyileştirilmesi için eğitim materyalleri veriyoruz;
• marka etiketli satış ekipman ve servis istasyonları tedarik ediyoruz;
• motive edici faaliyetler ve kampanyalar yürütüyoruz;
• markamızı medya ve internette tanıtıyoruz.

BİZİM İLE SOSYAL MEDYADA İLETİŞİM
VKontakte (vk.com/lavr_ru) ve Facebook (facebook.com/lavravtohimia/) sosyal medya sitelerindeki LAVR Oto 
Kimya ve Oto Kozmetik grupları, ortaklarımız ve müşterilerimizle iletişim için uygun platformlardır. Bu platformlarda 
aşağıdakileri bulabilirsiniz:
• yeni ürünlerimiz hakkında duyurular, ürün testleri ve yorumlar;
• ürünlerimiz aracılığıyla araç bakımı konusundaki yararlı tavsiyeler ve grup üyelerimizle sohbet imkanı;
• oto dünyasındaki güncellemeler ile ilgili enteresan bilgiler.

Kayıt olun ve haberleri ilk öğrenin!

WEB SİTEMİZDE LAVR ÜRÜNLERİ HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİLER BULUN
www.lavr.ru web sitesi, otomobil sürecülerinin vazgeçilmez yardımcısı olmakla birlikte oto kimyasallar ve oto 
kozmetik ürün yelpazesine güvenilir bir rehberdir. Sitemizde şunlar bulunabilir:
• LAVR ürünlerinin yararları ve etki prensiplerini gösteren testler;
• ayrıntılı talimatlar ve açıklamalar;
• şirketin uzmanlarından profesyonel 
danışmanlık fırsatı;
• toptan satışlar gerçekleştiren 
partnerlerimizin ve çeşitli bölgelerde bulunan 
LAVR resmi perakende satış noktalarının 
iletişim bilgileri.





PROFESYONEL ENJEKSİYON 
SİSTEMİ TEMİZLEME ÜRÜNLERİ

OTO KİMYA
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SORUN
Motorun çalışmasının bir özelliği, en üstün 

kalitedeki yakıtın bile yanma odasının içinde tamamen 
yanmamasıdır. Yanmamış benzin ve dizel yakıtın bir 
kısmı kaçınılmaz olarak sert kir tortularına ve koka 
dönüşür. Yağ yanma ürünleri de silindirde birikip 
piston segmen kanalları ve yağ geri dönüş deliğinde 
biriken reçine tortularını oluşturur. Bu tortular zamanla 
sertleşip kompresyon ve yağlama segmenlerinin 
normal hareketliliğini sınırlayan koka dönüşür. Bu, alçak 
kompresyona, motorun zor çalıştırılmasına, yağ ve yakıt 
tüketiminde artışa, sürüş dinamiğinin kötüleşmesine, 
titreşimeye ve yanma odasının parçalarının yüksek 
derecede aşınmasına neden olur.

Motorda kok oluşumu yeni bir sorun değildir. 
Bununla birlikte bu sorunun uzun bir zaman optimal 
çözümü yoktu. Bu amaçla kullanılan çözücüler, uzun 
süreli tedaviden sonra bile kirlilikle başa çıkamıyor ve 
etkilenen motor parçalarını temizleyemiyordu.

MOTOR DEKARBONİZASYON ÜRÜNLERİ

ÇÖZÜM
LAVR şirketindeki uzmanlar, motordaki reçine, kok ve karbon tortularına yeni etki yöntemini geliştirdiler. Bu keşif 

temelinde LAVR ML202 ve LAVR ML203 NOVATOR gibi motor dekarbonizasyon ürünleri tasarlandı. Onların etkisinin 
prensibi, reçineli ve sert tortuları yumuşak bir ‘jöle’ haline getirmeye dayanır. Bu maddenin bir kısmı yanar, ve diğer 
kısmı motor çalışması sırasında yakıt ve yağ ile yıkanır.

Testler ve pratik araba servisi, ML202 ve ML203 NOVATOR’un pul birikintilerini yumuşatmakla ve piston 
segmanlarını temizlemekle kalmayıp yanma odasını da temizlediğini göstermiştir. Böylece dekarbonizasyon, motor 
ömrünü önemli ölçüde uzatır.

Çok sayıda müşterinin olumlu geri bildirimi ve bağımsız deneyler, ürünlerimizin güvenlirliğini ve verimliliğini 
kanıtlamıştır.

LAVR ML202, 1 ile 12 saat arasında uygulanan klasik dekarbonizasyon amaçlı bir sıvıdır.
LAVR ML203 NOVATOR, 1 saat zarfında çalışan ekspres-dekarbonizasyon amaçlı ekstra güçlü bir sıvıdır.

zararlı kir tortuları

silindir çeperi

piston

kompresyon segmanları

yağlama segmanı
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LAVR ML202 VE ML203, FİRMANIN LİDER ÜRÜNLERİDİR

ML202 ANTİ-KOK MOTOR 
TEMİZLEYİCİ
Standart motor seti
Ln2502 | 185 ml

Yanma odası ve piston 
segmanlarını pul tortusundan 
temizleyen eşsiz bir ürün. 
Motorun hızlı aşınmasının 
nedenini ortadan kaldırır. Bu 
ambalaj hacmi, 2 litreye kadar 
standart motorlar için kullanılır.

ML203 NOVATOR 
ANTİ-KOK MOTOR 
TEMİZLEYİCİ
Standart motor seti
Ln2506 | 190 ml

Bu ürünün aktif bileşenleri; 
1 saat içinde piston, piston 
segmanları ve yanma 
odasının elemanlarından 
kalıcı reçine ve kok 
tortularının tamamen 
çıkarılmasını garanti eder. 
Bu ambalaj, hacimi 2 litreye 
kadar olan standart motorlar 
için yapılmıştır.

ML203 NOVATOR ANTİ-
KOK MOTOR TEMİZLEYİCİ
Standart dışı motor seti
Ln2507 | 320 ml

Bu özel 320 ml’lik ambalaj, 
hacmi 2 litreyi aşan motorlar 
için yapılmıştır.

ML202 ANTİ-KOK MOTOR 
TEMİZLEYİCİ
Standart dışı motor seti
Ln2504 | 330 ml

Bu 330 ml’lik özel ambalajlı 
ürün, hacmi 2 litreyi aşan 
standart olmayan motorlar için 
yapılmıştır.

SET: ML202 ANTİ-KOK MOTOR 
TEMİZLEYİCİ + MOTOR YAĞ SİSTEMİ 
TEMİZLEYİCİ
LAVR komple motor temizlik seti
Ln2505 | 185 ml + 330 ml

Bu set, motoru temizlemek için kompleks 
bir yaklaşım sağlar. Motordan karbon 
tortusunu çıkarır ve motoru temizler. 
Böylelikle arabanın genel bakımını 
gerçekleştirmeye yardım eder ve aracın 
ömrünü uzatır.

Enjeksiyon sistemi yıkama ürünleri 
ile anti-kok temizleme ürünleri, satış 
noktasının tüm LAVR ürünlerinin 
gelirinin % 60’a kadarını sağlar.
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PROFESYONEL YAKIT SİSTEMİ YIKAMA ÜRÜNLERİ
SORUN

Herhangi yakıt, yakıt sisteminde tortu oluşturan reçine ve diğer bileşenler içerir. Bu nedenle yakıt sisteminin 
kirlenmesi, motor arızalarının en önemli sebeplerinden biridir. Reçine tortuları, sadece enjektörleri değil, aynı 
zamanda vanaları, yakıt pompalarını vs. kirletir.

ÇÖZÜM
Ural bilim adamları, Rusya’da içten yakımlı motor yakıt sistemlerinin profesyonel temizliği için ürünler ilk 

geliştirdiler. Bu ürünlerin benzersiz özellikleri ve etkinliği, LAVR şirketinin yeni bir temizleme yönteminin icadı için bir 
patent elde etmesine imkan verdi. Dikkate değer ki, bu sınıfa ait ürünleri endüstriyel bir şekilde üreten hala tek Rus 
sanayi kuruluşuyuz!

ML101 VE ML102 ÜRÜNLERİ, BAĞIMSIZ KARŞILAŞTIRMALI TESTLERDE 
DEFALARCA BİRİNCİLİK KAZANMIŞTIR

Tüketici. Oto İşi dergisinin test grubu, araştırmalarında görsel ve kantitatif yöntemler kullanarak yakıt sistemi 
temizliği için kullanılan kimyasalların etkinliğini inceledi.

Çalışma grubu, 3 ay boyunca pirinç ızgara elemanlarını yakıt enjektörlerindeki tortulara benzer kirletici maddelerle 
kaplamıştır. Sonuçlar aşağıdaki gibidir.

LAVR ürünleri sayesinde birkaç görevin gerçekleştirilmesi mümkün hale geldi:

KİRLENMİŞ IZGARA

LAVR İLE YIKANMIŞ

• Enjeksiyon sisteminin etkin 
bir şekilde temizlenmesi.

• Yakıt sistemi ve ekipmanın 
elemanları ile tamamen 
zararsız etkileşim.

• Aragaz vermeden motorun 
hızlı yıkanması.

• Belirgin dekarbonizasyon 
etkisi.

Geçiş Kapasitesinin Düzelmesi % 50 % 70

Kalan Kirlilik Oranı % 10 Yok

WYNN’S İLE YIKANMIŞ
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DEKARBONİZASYON 
ETKİLİ ML101 BENZİN 
ENJEKSİYON SİSTEMİ 
TEMİZLEYİCİ
Ln2001 | 1000 ml

ML101 EURO BENZİNLİ 
MOTOR ENJEKSİYON 
SİSTEMİ TEMİZLEYİCİ
Ln2007 | 1000 ml

Bu ürün, yenilenmiş yıkama 
maddeleri sayesinde enjektörün 
içindeki kirliliği daha yumuşak 
bir şekilde etkiliyor. Bu yüzden 
bu sıvı motorun önleyici bakımı 
için idealdir.

DEKARBONİZASYON 
ETKİLİ ML102 DİZEL 
ENJEKSİYON SİSTEMİ 
TEMİZLEYİCİ
Ln2002 | 1000 ml

YAKIT SİSTEMİ YIKAMA EKİPMANI

LAVR PNÖMATIK ENJEKTÖR YIKAMA İSTASYONU
Ln2013
Bu, herhangi araba bakım servisinde kullanılabilen profesyonel bir araçtır. İstasyon, 
temel bir adaptörler seti ile donatılmıştır. ML101, ML101 EURO ve ML102 
ürünlerini kullanarak dizel ve benzin enjeksiyon sistemlerini temizlemek için 
idealdir.

LAVR PNÖMATIK İSTASYONU FİTİNG SETİ
Ln2014
Herhangi bir otomobilin enjeksiyon sistemi ile bağlantı için en uygun fiting takımı.

GX-100 PNÖMATİK İSTASYONU
Ln2016
Bu istasyon, benzinli motorlar temizlemek için kullanılan uygun bir araçtır. 
Kullanışlı 800 ml’lik hafif bir şişe ile donatılmıştır. İstasyon, modern otomobiller 
için geniş bir takım bağlantı parçasıyla teslim edilir.

Bir servis istasyonunda yakıt enjektör yıkama, otomobil bakımında en 
popüler işlemlerden biridir. Ürünlerimiz; BMW, CHEVROLET, FORD, KIA, 
MERCEDES ve diğer lider otomobil üreticilerinin bayilerine ait servislerin 
tarafından tercih edilmektedir.

ML101 ve ML102’nin özelliği, bu kategorideki diğer ürünlerin sahip 
olmadığı güçlü bir dekarbonizasyon etkisidir. Yıkama sıvılarımızın etkinliği ve 
güvenliği, yeni bir enjeksiyon sistemi temizlik yönteminin icadı için aldığımız 
bir patent ile onaylanmıştır.

  Yakıt 
enjeksiyon 
sistemlerinin 
temizlenmesi 
için kullanılan 
LAVR ürünleri, 
otomobil bakım 
sezonu boyunca 
en çok talep gören 
ürünlerdir. LAVR 
yelpazesinden 
elde edilen 
toplam gelirin 
% 36 kadarını 
sağlıyorlar.
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ULTRASONİK BANYOLARDA ENJEKTÖR YIKAMA VE TEST 
ÜRÜNLERİ

ULTRASONİK 
BANYOLARDA ENJEKTÖR 
YIKAMA SIVISI
Ln2003 | 5 lt

Enjektördeki reçine, vernik 
ve kok birikintilerini hızlı, 
etkili ve güvenli bir şekilde 
temizler. Temizleme süresini 
önemli ölçüde kısaltır ve 
parçaları korozyona karşı 
korur.

YAĞ SİSTEMİ TEMİZLEME ÜRÜNLERİ
SORUN

Bazı araba sahipleri, yüksek kaliteli motor yağının kirlilik ve tortu üretmediğine ve yağ sisteminin temizlenmesi 
gerekmediğine inanır. Halbuki pratik ile doğrulanan çalışmalara göre petrol sistemindeki birikintilerin oluşumu 
kaçınılmazdır. Tortular, yavaş yavaş petrol kanallarının kapasitesini azaltarak ve kontrol vanalarını bozarak birikir. 
Onlar yıkanmadığı halde tüm motoru zamanla bozar ve kirletir.

ÇÖZÜM
LAVR markalı ürünler, yağ sistemi için tamamen yeni bir temizleme yöntemini sağlar. Yağ sistemi temizlemede 

kullanılan konsantre sıvılar, dünyanın oto kimya endüstrisinin tarihinde ilk defa çok kirlenmiş bile sistemlerin 
temizliğinin en üst düzeyde verimliliği ve güvenliğini garanti eden benzersiz özelliklere sahiptir.

KONSANTRE YIKAMA SIVILARIMIZIN AVANTAJLARI
• Teknolojik etkinlik. Yağ sistemi konsantre sıvımızla yıkandıktan sonra ürünümüz, yeni yağda eser miktar 

oranında kalır (temizleme yağı kullanılması durumunda olduğu gibi % 8-12 oranında değil).
• Yağın kimyasal yapısının değişmemesi. Yeni motor yağın az miktarda kalan eski yağın kalıntısıyla karışmasına 

rağmen aynı kimyasal yapıya sahip yağ ile karıştığını unutmamak önemlidir. Elde edilen yağlayıcı, ağır iş yükü ve tam 
hizmet süresi için hazırdır.

• Yağ sistemi temizleme işleminin kolay ve çevre dostu olması.

ENJEKTÖR TEST SIVISI
Ln2004 | 5 lt

Stand üzerindeki testler 
sırasında püskürtme 
konisinin ve enjektörlerin 
performansının en hassas 
kontrolünü sağlar. Ultrasonik 
banyoda temizlikten sonra 
enjektörlerdeki olası kir 
kalıntılarını giderir.

Enjektörleri temizlemek ve testini yapmak için kullanılan LAVR ürünleri, araba tamir atölyeleri ve servis 
istasyonlarına satış için sunulan güvenilir sıvılardır. Bu sıvılar, zararlı tortuları tamamen temizler, güvenli ve uygun 
maliyetlidir. Çoğu tip deneme standlarında ve ultrasonik banyolarda test edilmiştir.
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Yıkama ürünler yelpazesi, her tür motorun özelliklerini karşılayacak şekilde 
tasarlanmıştır. Bu ince düşünülmüş ve teknik açısından özenle hazırlanmış 
ürün yelpazesi, müşterinin herhangi problemini çözmeyi garanti eder.

Bu ürünler hem yalnız, hem de motor yağı, yağ filtreleri, dekarbonizasyon 
ürünleri vs. ile birlikte çok iyi satılıyor. Bu ürünler, araba bakım sezonunda en 
çok talep görür. Onlar, oto servis istasyonlarında ve tamir atölyelerinde en iyi 
bir şekilde satılıyor.

YUMUŞAK MOTOR 
İÇİ TEMİZLEYİCİ (YAĞ 
KATKISI)
Ln1005 | 330 ml

Bu ürün, motorun 
yağ sistemini yağ 
değişimine yumuşak 
bir şekilde hazırlar. 
Yağ değişiminden 150-
200 kilometre önce 
uygulanır. Bu ambalaj, 
4-6 litre hacmi olan yağ 
sistemlerini yıkamak için 
yapılmıştır.

LÜKS 7 DAKİKALIK 
MOTOR İÇİ TEMİZLEYİCİ
Ln1002-L | 450 ml

Uzun süre temizlenmemiş 
turboşarjlı motorların yağ 
sistemlerini yıkamak için 
idealdir. Bu ürün, 4-5 litre 
hacimli yağ sistemleri için 
tasarlanmıştır.

KLASİK++ 5 DAKİKALIK 
MOTOR İÇİ 
TEMİZLEYİCİ
Ln1004 | 1000 ml

Yağın yakıtla seyreltilmesi 
durumuna karşı motoru 
koruyan viskozite düzeltici 
içerir.

KLASİK 5 DAKİKALIK 
MOTOR İÇİ 
TEMİZLEYİCİ
Ln1003 | 450 ml

Bu ürün, her tür benzinli 
ve dizel motorun düzenli 
olarak temizlenmesi için 
tasarlanmıştır. 4-5 litre 
hacminde motor yağ 
sistemini yıkamak için 
yapılmıştır.

Yeni
formül

Satışta mutlak lider! Bu 
ürünler, soğutma sistemi 
yıkama ürünleri ile 
birlikte LAVR mallarının 
toplam gelirinin % 
36’sına kadarını sağlar.
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SOĞUTMA SİSTEMİ BAKIM ÜRÜNLERİ

STOP-SIZINTI 
EKSPRESS RADYATÖR 
SIZINTI ÖNLEYİCİ
Ln1105 | 310 ml
Bu sıvı, sadece sızıntı 
yerlerinde sertleşir ve bu 
nedenle radyatör borularını 
tıkamaz. Ürün, yüksek 
sıcaklıkta buharlaşmaz. 
Metal, lastik ve plastik 
parçalara karşı agresif 
değildir. Kullanılması, her 
türlü soğutucu sıvı için 
uygundur.

SOĞUTMA 
SİSTEMİ SİNTETİK 
TEMİZLEYİCİ 
(ANTİFRİZ KATKISI)
Ln1107 | 430 ml
Bu sıvı, belirgin 
kirleticileri olmayan 
soğutma sistemini 
antifriz değişimine 
hazırlamak amaçlı uygun 
bir ekspres üründür. 
Antifriz değiştirilmeden 
önce doğrudan eski 
antifrize eklenir. Ürünün 
ambalajı, 8-10 litre 
antifriz için uygundur.

KLASİK ++ SOĞUTMA 
SİSTEMİ TEMİZLEYİCİ 
(YÜK ARAÇLARI İÇİN)
Ln1104 | 980 ml
Bu büyük hacmi olan 
şişeli ürün, kamyonlar 
ve iş makineleri 
için yapılmıştır. Bu 
ambalaj, 25-35 litre lik 
soğutma sistemleri için 
tasarlanmıştır.

KLASİK SOĞUTMA 
SİSTEMİ 
TEMİZLEYİCİ
Ln1103 | 430 ml
Bu ürün; antifriz 
değiştirilmeden önce 
kullanılan, arabalar ve 
kamyonlar için uygun 
olan klasik soğutma 
sistemi temizleme 
teknolojisine dayanır. 
9-11 litre hacimli 
soğutma sistemleri için 
tasarlanmıştır.

Soğutma sistemi yıkama sıvısı, oto 
servisin ayrı bir hizmet sunabilmesini 
sağlayan bir ürün olarak satılabilir. Bu 
ürünler, yağ sistemi yıkama sıvıları 
ile birlikte tüm LAVR ürünlerinden 
kazanılan gelirin % 36’sına kadarını 
sağlar.

Soğutma sistemi bakımı için kullanılan LAVR ürünleri, 
tüm yıl boyunca talep görüyor. Yoğun satışlar, sezonlar 
arası dönemde (teknik bakım periyodu) ve motorun aşırı 
sıcaktan korunması gerektiği yaz mevsiminde yer alır.

Araba sahipleri, bu ürün yelpazesini soğutma sisteminin 
işleyişinde problem çıktığında (aşırı ısınma, radyatör 
ısıtıcısının arızalanması vs.), oto servis istasyonuna 
gitmeden önce veya antifriz ve araba parçalarıyla beraber 
almayı tercih ediyorlar. Radyatörden antifriz 

sızıntılarının verimli bir 
şekilde giderilmesi
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Ln5001 | 1000 ml Ln5002 | 3,35 lt Ln5003 | 5 lt

2 AŞAMALI SOĞUTMA SİSTEMİ KOMPLE 
TEMİZLEME SETİ
LAVR 2 bileşenli radyatör yıkama seti
Ln1106 | 310 ml + 310 ml
Bu ürün, 8-10 litre antifriz için tasarlanmıştır.

Köpük ve pas temizleyici, bileşim №1:
• Kireç ve pas etkili ve güvenli bir şekilde çözer.
• Sistemden çıkarıldıkları sürece kir parçacıklarını 
sallantıda bırakır.

Antifriz ayrışma ürünleri temizleyici, bileşim №2:
• Yağ birikintilerini etkili ve güvenli bir şekilde çözer.
• Asit derecesini nötrleştirir ve yıkanırken kirlilikler 
temizler.

DİSTİLE SU
Distile su, araç bakımı için geniş çapta kullanılır. Distile su; musluk suyu, içme suyu veya arıtılmış sudan farklı 

olarak yabancı maddelerden neredeyse tamamen arındırılmıştır. Bu ürün, soğutma sistemini yıkamak, antifriz ve 
konsantre cam temizleyicileri seyreltmek için kullanılır. Distile su, akü elektrolitlerinin hazırlanması için gereklidir. 
Ayrıca günlük ev işleri sırasında, ütüleri, elektrikli şömineleri, özel evlerin ısıtma sistemlerini doldurmak için kullanılır.

Soğutma sisteminden her 
türlü kontaminasyonun 
tamamen giderilmesi

LAVR distile suyu, soğutma sistemi 
ve konsantre ön cam yıkama sıvıları ile 
beraber satılabilir.

Ln5004 | 10 lt Ln5006 | 20 lt, torba

En yüksek kaliteli ürün kullanın! LAVR distile suyu, katı GOST 
devlet standardının gerektirdiğinden birkaç kat daha iyidir. 
Bu, Rusya’nın Çelyabinsk Bölgesi Hijyen ve Epidemiyoloji 
Merkezi’nin bağımsız testleri tarafından onaylanmıştır.
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YAKIT KATKI MADDELERİ
Yakıt katkı maddeleri, aracın erken arızalarının önlenmesini sağlar. Yakıt 

sistemi temizleyicileri, oktan veya setan sayısı düzelticileri ve çok amaçlı yakıt 
temizleme katkıları, her araba sürücüsünün torpido gözünde bulunması gereken 
ilk yardım ürünleridir.

Kışın süperantijel, buz çözücü ve yakıt kurutucusu gibi dizel ile kullanılan 
akma noktası düşürücü katkı maddelerine ihtiyaç vardır; sonbahar ve ilkbaharda 
ise su nötrleştiricilerine.

Günümüzde yakıt katkıları, benzin istasyonlarında bile satılmaktadır. Bu, 
tüketici sadakatini kazanmanın başarılı bir yoludur.

ENJEKTÖR TEMİZLEYİCİ DİZEL 
KATKISI
LAVR Enjektör yıkama dizel katkısı, 
nözüllü şişe, 40-60 lt yakıt için
Ln2110 | 310 ml

ENJEKTÖR TEMİZLEYİCİ
LAVR Enjektör yıkama benzin 
katkısı, nözüllü şişe,
40-60 lt yakıt için
Ln2109 | 310 ml

KARBÜRATÖR TEMİZLEYİCİ
LAVR Karbüratör yıkama benzin 
katkısı, nözüllü şişe, 40-60 lt
yakıt için
Ln2108 | 310 ml

LAVR yakıt katkıları, 
tüm yıl boyunca iyi 
satılıyor ve tüm LAVR 
ürün yelpazesinden 
elde edilen satış 
gelirinin % 12’den 
fazlasını sağlıyor.

HEDEF ETKİLİ KATKI MADDELERİ

Entelektüel LAVR katkı maddeleri, enjeksiyon sisteminin temizlenmiş tortunun tarafından tıkanma riskini ortadan 
kaldırır. Hedeflenmiş etkisinden dolayı en verimli temizlik sağlarlar. Bu ürünler, zararlı kir birikintileri yoğun kirlenmiş 
bile yakıt dispenserleri ve enjektörlerin yüzeyinden yıkar. Bu sıvıların kullanımı, çok kilometreli araçların motorlarının 
temizlenmesi için güvenlidir.

Bu ürünler kirlenme tortularına odaklanmış, yönlendirilmiş bir etkiye 
sahiptir. Motorda tıkanma belirtileri veya arıza olasılığı olduğunda yakıt 
sisteminin temizlenmesi için önerilir. Temizlik maddesi, her 1.5-3 bin 
kilometrede bir defa uygulanmalıdır.
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KOMPLEKS ETKİLİ KATKI MADDELERİ

YANMA KATALİZÖRLÜ YAKIT TEMİZLEME KATKISI
LAVR Benzin ve dizel katkısı, 40-60 lt yakıt için
Ln2126 | 120 ml
Bu çok amaçlı katkı, kirleticilerin yakıt sistemi parçalarına çökelmesini önler. Önleyici bir araç 
olarak sınıflandırılır: yakıt kalitesi şüpheli olduğu durumda yakıt sisteminin tıkanmasını önler. Yakıt 
tasarrufu sağlayan modifiye edilmiş bir yanma katalizörü içerir.

KOMPLEKS YAKIT 
SİSTEMİ TEMİZLEYİCİ
LAVR Dizel katkısı, nözüllü 
şişe, 40-60 lt yakıt için
Ln2124 | 310 ml

ML100 PETROL ÜÇ 
AŞAMALI YAKIT 
SİSTEMİ TEMİZLEYİCİ
LAVR Enjeksiyon 
sistemi yıkama benzin 
katkısı
Ln2137 | 3×120 ml

ML100 DIESEL ÜÇ 
AŞAMALI YAKIT 
SİSTEMİ TEMİZLEYİCİ
LAVR Enjeksiyon 
sistemi yıkama dizel 
katkısı
Ln2138 | 3×120 ml

KOMPLEKS YAKIT 
SİSTEMİ TEMİZLEYİCİ
LAVR Benzin katkısı, 
nözüllü şişe, 40-60 lt
yakıt için
Ln2123 | 310 ml

Yumuşak temizleyiciler, tüm yakıt sistemi için tavsiye edilir. 3 bin kilometrede bir kez uygulanırlar ve tüm yakıt sisteminin 
temizliğini restore ederek yeni oluşan kir tortularını tamamen yıkar. Yakıt deposunun kontamine olma ihtimali olduğunda 
kullanılabilirler. Bu katkı maddeleri düzenli olarak kullanıldığında çeşitli arızaların güvenilir şekilde önlenmesini sağlar.

• Oto tamirhanesinde enjeksiyon temizliği işlemini ikame eder
• Kirliliğin % 100’ünü kaldırır ve enjektörleri tamamen yeniler
• Yakıt tüketimini azaltır
ML100 üç kademeli yakıt sistemi temizleyici, efsanevi ML101 EURO ve ML102 enjeksiyon sistemi temizleme sıvıları 
temelinde geliştirilmiştir. Ürünün patentli bileşenleri, ML100 yakıt katkısının uygulanmasını bir araba tamirhanesinde 
enjektör temizliği işlemi kadar efektif olmasını sağlar. Enjeksiyon sistemini bu ürünle kendi başınıza efektif ve güvenli 
bir şekilde yıkayabilirsiniz. Bu sıvılar, -5 ° C’den yüksek ortam sıcaklığında uygulanır.
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SU GİDERECİLER

Kış için özel olarak üretilen su nötrleştiricileri ve yakıt kurutucusu, suyu çıkarır ve yakıt hatlarında buz sıkışmalarını 
önler.

KIŞ YAKIT KURUTUCU
LAVR Çok amaçlı yakıt katkısı, 
nözüllü şişe, 40-60 lt yakıt için
Ln2125 | 310 ml

SU GİDERİCİ
LAVR Dizel katkısı, nözüllü 
şişe, 40-60 lt yakıt için
Ln2104 | 310 ml

SU GİDERİCİ
LAVR Benzin katkısı, 
nözüllü şişe, 40-60 lt yakıt 
için
Ln2103 | 310 ml

YAKIT DÜZELTİCİLER

Yakıt düzelticileri, benzin ve dizel yakıtının temel özellikleri olan oktan ve setan sayısını artırır. Bu ürünler, yakıt 
kalitesi konusunda bir şüphe olduğu durumda, motoru arızalara karşı korur.

SETAN ARTTIRICI
LAVR Setan düzeltici dizel 
katkısı, nozüllü şişe, 40-
60 lt yakıt için
Ln2112 | 310 ml
Bu ürün, özellikle 
düşük sıcaklıklarda, 
motor ateşleme 
koşullarını iyileştirir. 
Piston segmanlarının 
reçineleşmesini ve 
koklaşmasını önler.

OKTAN ARTTIRICI
LAVR Oktan düzeltici 
benzin katkısı, nozüllü 
şişe, 40-60 lt yakıt için
Ln2111 | 310 ml
Bu ürün, yakıt yanma sürecini 
iyileştirir, yakıt tüketimini ve 
karbon oluşumunu azaltır. 
Kurşun bileşikleri içermediği 
için katalizörlere zarar 
vermez. Devamlı kullanım için 
uygundur.
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LAVR Süperantijel, dizel yakıtın donma sıcaklığını -45 °C’ye kadar düşüren, yakıtın yağlama özelliklerini iyiliştiren ve 
motoru hızlı aşınmadan koruyan dizel katkısıdır.

LAVR Süperantijel bir dağıtıcı katkı maddesi içerir. Dizel yakıtın homojenliğini sağlar ve kalın çökeltilerin oluşmasını 
engeller. Bu, filtrelerin ve yakıt hatlarının tıkanmasını önler.

Mükemmel yağlama özellikleri sayesinde Süperantijel, yakıt kalitesine güven olmadığı zaman tüm yıl boyunca acil bir 
yardım ürünü olarak kullanılabilir.

DAĞITICI MADDELİ 
SÜPERANTİJEL
LAVR Dizel akışkanlık arttırıcı 
yakıt katkısı, nözüllü şişe, 
40-60 lt yakıt için (-45°C)
1:150
Ln2106 | 310 ml

DAĞITICI MADDELİ 
SÜPERANTİJEL
LAVR Dizel akışkanlık arttırıcı 
yakıt katkısı, nözüllü şişe,
100-140 lt yakıt için (-45°C)
1:400
Ln2114 | 310 ml

DAĞITICI MADDELİ 
SÜPERANTİJEL
LAVR Dizel akışkanlık arttırıcı 
yakıt katkısı, 500-2000 lt yakıt 
için (-45°C)
1:500-2000
Ln2107 | 1000 ml

YAKIT GÜÇLENDİRİCİ
LAVR Benzin katkısı, nozüllü şişe, 40-60 lt yakıt için
Ln2127-L | 310 ml
Modern motorların çoğusu yüksek güçlüdür. Ancak sürücüler, genellikle motorun 
potansiyeline uymayan standart yakıt problemiyle karşılaşır. Araba sahipleri, motoru 
maksimum güçte çalıştırmaya çabalarken motorun aşırı ısınma ve erken aşınmasına yol 
açarlar. Bu soruna baş etmek için yeni bir katkı maddesi geliştirilmiştir. LAVR motor yakıt 
güçlendiricisi, oktan sayısının 100 seviyesine çıkarması nedeniyle motor gücünü artırır. 
Bu, yakıt tüketimini azaltır ve yakıt yanma verimliliğini artırır.

KIŞ YAKIT DÜZELTİCİLER
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Bu ürün, donmuş dizel yakıtını çözer. LAVR Şirketi, bu 
yüksek teknolojili ve etkili dizel buz çözücüyü şoförlerin 
motoru ve yakıt filtresini anlamsız ısınma ile uğraşmakla 
zaman kaybetmemesi için geliştirdi. Bu ürün, parafin 
çökeltileri ve buz kristallerini çözüp ve dağıtıp, aracı normal 
çalışma durumuna geri getirir.

DİZEL ÇÖZÜCÜ
Ln2130 | 450 ml
Ln2131 | 1000 ml

Buz çözücü, donmuş dizel yakıttaki buz kristalleri ve 
parafinin erimesi için acil yardım sağlar. Bu ürün, tüm dizel 
araç sahiplerinin her zaman eli altında olması gereken bir 
şeydir.

DAĞITICI MADDELİ 
SÜPERANTİJEL
LAVR Dizel akışkanlık arttırıcı 
yakıt katkısı, 6700 lt yakıt için
1:500-2000
Ln2121 | 3,35 lt

DAĞITICI MADDELİ 
SÜPERANTİJEL
LAVR Dizel akışkanlık arttırıcı 
yakıt katkısı, 40 000 lt yakıt için 
1:500-2000
Ln2115 | 20 lt

DAĞITICI MADDELİ 
SÜPERANTİJEL
LAVR Dizel akışkanlık arttırıcı 
yakıt katkısı, 400 000 lt
yakıt için
1:500-2000
Ln2120 | 200 lt

DAĞITICI MADDELİ 
SÜPERANTİJEL
KONSANTRE 1:1000-4000
LAVR Dizel akışkanlık arttırıcı 
yakıt katkısı,
13 400 lt yakıt için
Ln2122 | 3,35 lt

DAĞITICI MADDELİ 
SÜPERANTİJEL
KONSANTRE 1:1000-4000
LAVR Dizel akışkanlık 
arttırıcı yakıt katkısı, 
80 000 lt yakıt için
Ln2116 | 20 lt 
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ÇOK AMAÇLI SERVİS ÜRÜNLERİ

Bu ürünleri 
otomobil tamiri 
için mallar veya 
parçalar satın alan 
müşterilere tavsiye 
edin.

ML201 ÇOK AMAÇLI PARÇA 
TEMIZLEYİCİ
Ln1506 | 330 ml
Bu ürün, yüksek hassasiyetli yakıt 
ekipmanı oluşturan demir ve demir 
dışı metal parçaların korozyonuna 
neden olmaz. Bu sıvının kullanımı, 
küçük servis istasyonları için idealdir: 
ultrasonik banyonun yokluğunda bile 
yakıt enjeksiyon sisteminin tam ve 
hızlı temizleme işlemi, enjektörlerin 
bu sıvıya yerleştirilme yolu ile 
gerçekleştirilebilir.

SIVI ANAHTAR
Ln1405 | 500 ml
Bu ürün, yapışmış ve paslanmış 
yivli bağlantı elemanlarını hızlı ve 
kolay bir şekilde ayırabilmenizi 
sağlar. Tamirat işinin verimliliğini 
büyük ölçüde artırır. Yüzeyi yağlar 
ve parçaları korozyona karşı koruyan 
bir film oluşturur.

ML400 ÇOK AMAÇLI NÜFUZ 
EDİCİ GRES
Ln1406 | 330 ml
Bu sıvının yüksek nüfuz kapasitesi, 
sıkışmış parçaları kırmadan 
ayırmanızı sağlar. Yivli yüzeyleri 
yağlayarak cızırtılı seslerin 
oluşumunu önler ve korozyona karşı 
koruyucu film oluşturur.

Bu çok amaçlı ürünler, araba tamirinde yaşanan problemler karşılandığında 
güvenilir yardım sağlamaktadır. Araba uzmanları ve sıradan araba sahipleri 
tarafından satın alınır.

LAVR tamir araçları uzun yıllar boyunca yüksek ve istikrarlı bir talepte 
bulunmaktadır. Oto ürünleri perakende satan özel mağazalar segmentinde yaygın 
olarak bulunur.
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FREN BALATA 
TEMİZLEYİCİ 
Ln1495 | 400 ml
Fren mekanizmalarındaki 
gresi hızlı ve etkin bir 
şekilde temizler ve 
sürtünme özelliklerini 
iyileştirir. Fren yaparken 
gıcırtı seslerini ortadan 
kaldırır. Frenleme 
verimliliğini arttırır ve 
fren mekanizmalarının 
kullanımını uzatır.

PAS SÖKÜCÜ
LAVR Hızlı anti-pas efekt
Ln1434 | 120 ml
Ln1435 | 310 ml
Bu ürün, hızlı ve efektif bir 
şekilde pası çözer ve astar ile 
boyanın metale yapışmasını 
kolaylaştırır, korozyonun 
yayılmasını önler. Ulaşılması 
zor yerlere işler, paslanmış 
cıvataları, vidaları ve 
somunları gevşetir. Agresif 
asitler içermez.

ÇİNKOLU PAS SÖKÜCÜ
LAVR Pas çıkarıcı sıvı
NO RUST + ZINC
Ln1436 | 500 ml
Temizlenen strüktüre 
nüfuz eder ve pasları 
çözer. Metal yüzeyinde 
çinko kaplaması 
oluşturur ve boyamaya 
hazırlar.

FREN BALATA TEMİZLEYİCİ
Ln1497 | 500 ml
Bu ürün, çok amaçlı bir 
temizleyicidir. Fren parçaları 
dışında araba ve diğer ekipmanın 
çeşitli parçalarını temizler. 
Çeşitli greslerin maksimum 
çözünmesini sağlayan yağlayıcı 
ve temizleyici olarak kullanılır. 
Hızlı kurur, metali okside etmez, 
keskin bir koku vermez.



23LAVR .RU

ANTİBAKTERİYEL 
KÖPÜKLÜ KLİMA 
TEMİZLEYİCİ
Art Ln1750 | 400 ml
Ürünün yüksek verimli köpük 
bileşimi; küf, mantar ve 
bakterileri hızla yok ederek 
alerji ve solunum yolu 
hastalıkları gelişme riskini 
önler. Hava deliklerinden küf 
kokusunu giderir.

KLİMA DEZENFEKTAN 
TEMİZLEYİCİ 
Ln1461  |  210 ml

Bu ürün, kabin filtresi ve havalandırma 
sistemi sökülmeden kullanılır. Nahoş 
kokuları giderir ve bakteri ile mantarların 
çoğalmasını önler. Taze bir mentol ve 
ökalipt kokusunu getirir.

BEYAZ ZİNCİR GRESİ
LAVR PTFE’li zincir gresi
Ln1741 | 400 ml
Bu ürün, çift tekerlekli araçların 
zincir bakımı için kullanılan 
sürtünme azaltıcı katkı 
maddeleri içeren yüksek etkili 
bir grestir.

LV-40 ÇOK AMAÇLI GRES 
Ln1484 | 210 ml
Ln1485 | 400 ml  
Gıcırdama seslerini ve 
aksaklıkları etkin bir 
şekilde ortadan kaldırır ve 
mekanizmaların düzgün 
çalışmasını sağlar. Yüksek 
nüfuziyetinden dolayı 
paslanmış yivli parçaların 
ayrılmasını kolaylaştırır. 
Parçaları korozyona ve 
çevrenin etkisine karşı korur.
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SİLİKON GRES
Ln1541 | 210 ml 
Ln1543 | 400 ml
Bu ürün; mekanizmaların 
sürtünen parçalarının, lastik 
kalıplarının, kemerlerin, akü 
kablolarının ve plastiklerin ısıl 
işlemi sırasında baskı kalıplarının 
korunması ve yağlanması için 
idealdir.
Plastik ve lastik elastisitesini 
iyileştirir ve kapı kilitlerini 
donmaya karşı korur.

ANTİ-ÇAKIL (SİYAH/GRİ)
LAVR gövde altı koruma
Ln1551 | 650 ml
Ln1552 | 650 ml
Bu ürün; araba tabanı, 
tekerlek kemerleri, 
çamurluklar, tamponlar ve 
yan etekler için çakıl, kum ve 
yol kimyasallarının aşındırıcı 
etkisinden uzun süreli 
koruma sağlar.  

SİLİKON GRES  
Ln1539 | 40 ml  
Uygun ve kompakt 
tüpte sunulan silikon 
gres, araba kapılarının 
yıkamadan veya kışın 
ılık döneminden 
sonra donmasını 
önler. Kapı, bagaj 
ve kaporto fitillerini 
kurumadan korur. 
Lastiği elastik yapar 
ve erken aşınmasını 
önler. Bu ürünler, 
gösteri kutusundan 
satılmaktadır.

KARBÜRATÖR VE GAZ 
KELEBEĞİ TEMİZLEYİCİ 
Ln1493 | 400 ml
Bu sıvı; dağıtım 
kanallarını, nozulları, 
filtre ızgaralarını 
vb. reçine ve vernik 
tortularından temizler. 
Düşük kaliteli benzinin 
kullanımının ve karter 
gazının etkisini nötralize 
eder. Soğuk motoru 
çalıştırmayı kolaylaştırır.
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QUICKFIX HIZLI ETKİLİ 
SOĞUK KAYNAK
LAVR Epoksit macun
Ln1720 | 60 g
Ürünün İki bileşenli yapısı, demir 
ve demir dışı metaller, beton, 
ahşap, plastik, cam, seramik 
vb. nesneleri hızlı bir şekilde 
yapıştırır. Tam olarak 10 dakika 
içinde sertleşir ve 1 saat içinde 
nihai mukavemete ulaşır.

MULTIFIX ÇOK AMAÇLI 
SOĞUK KAYNAK
LAVR Cok amaçlı epoksit 
macun
Ln1721 | 60 g
İki bileşenli sağlam yapısı, 
demir ve demir dışı metaller, 
beton, ahşap, plastik, cam, 
seramik vb. değişik materyaller 
yapıştırır. Mekanizmaların, ev ve 
profesyonel aletlerin, mobilya, 
banyo ve tuvalet ekipmanlarının 
fonksiyonelliğinin restorasyonu 
için kullanılır.

METALFİX HIZLI ÇELİK SOĞUK 
KAYNAK
LAVR Metal parçalar için epoksit 
macun
Ln1722 | 60 g
Bu ürünün iki bileşenli metal-
polimer yapısı, demir ve demir 
dışı metallerden mamul ürünlerin 
komple yapışmasını sağlar ve 
metal nesnelerin birbirinden 
ayrılan parçalarını birleştirir. Granit, 
beton, plastik, ahşap ve polimer 
malzemelerin sabitlenmesi için 
uygulanır.

YAPIŞTIRICI BİLEŞİKLERİ
Yapıştırıcı bileşikleri, hem araba servisinde hem de ev işlerinde vazgeçilmezdir. Onlar çeşitli parça ve mekanizma 

elemanlarını birbirine yapıştırır ve yiv bağlantılarını sıkıca tutturur. Soğuk kaynak ile yapıştırılan parçalar, -60 ile 
+150°С sıcaklık sınırlarında ve sert hava koşullarında bile çalışır. Yiv fiksatörleri ise, periyodik sökme veya uzun süreli 
sabitleme gerektiren bağlantılar için uygulanır.

SIVI ANAHTAR 
LAVR çok fonksiyonlu hızlı etkili sıvı anathar
Ln1490 | 210 ml 
Ln1491 | 400 ml
Bu kullanışlı püskürtücülü aerosol ürünü, ulaşılması zor olan bağlantılar için efektif ve lokal 
bir şekilde uygulanır.
Bu sıvı, yivli bağlantılara işler ve sıkışan cıvataların, somunların vb. hızlı bir şekilde 
ayrılmasını sağlar. Nemi giderir, metal parçaları korozyondan korur ve yağlar. İçinde 
nem birikmiş motorun çalıştırılmasını kolaylaştırır ve elektrikli ekipman parçalarının 
oksidasyonunu önler. Kilit mekanizmalarını yağlar, kauçuk ve plastik parçaları temizler.
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SÖKÜLEBİLİR CİVATA 
SABİTLEYİCİ 
LAVR MiddleFIX
LAVR MiddleFIX
Ln1733 | 9 ml
Bu ürün, oto bakımı sırasında 
periyodik olarak ayrılması 
gereken bağlantı elemanlarının 
sızdırmazlığını ve sabitlenmesini 
sağlamak için uygulanır. 20 dakika 
içinde polimerize olur.

SÖKÜLMEZ CİVATA 
SABİTLEYİCİ
LAVR StrongFIX
Ln 1731 | 9 ml
Bu ürün, sadece büyük onarımlar 
durumunda ayrılması gereken 
bağlantı elemanlarının hermetik 
sızdırmazlığı ve sabitlenmesi için 
kullanılır. 20 dakikada polimerize 
olur.

SICAKLIĞA DAYANIKLI 
SÖKÜLMEZ CİVATA SABİTLEYİCİ  
LAVR ThermFIX
Ln 1732 | 9 ml
Bu yiv fiksatörü, yüksek sıcaklıklara 
maruz kalan bağlantı elemanlarının 
hermetik sızdırmazlığını ve 
sabitlenmesini sağlar. Bu ürün, 
sadece büyük onarımlar durumunda 
sökülmesi gereken bağlantılar için 
uygulanır. 2 saat içinde polimerize olur.
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LAVR PL300 ÇOK AMAÇLI ENDÜSTRİYEL YIKAMA 
SIVISI
Ln1509 | 5 lt
Ln1510 | 30 lt
Ln1511 | 200 lt
Bu sıvı; endüstriyel makine ve ekipmanları, demir ve demir 
dışı metal parçaları, lastik ve polimerleri yakıt kalıntılarından, 
yağlayıcılardan, soğutma sıvılarından, yağ ve işletme kirliliğinden 
yıkar, metal yüzeyleri koruyucu yağlardan temizler, yüzeyleri 
boyamaya, elektrokaplamaya, lehimlemeye ve kaynaklamaya 
hazırlar.

LAVR PL301 ENDÜSTRİYEL GRAFİT TEMİZLEYİCİ
Ln1512 | 5 lt
Ln1513 | 30 lt
Ln1514 | 200 lt
Metal yüzeyleri jet veya kabarcıklanma yöntemiyle grafit 
greslerinden ve inatçı kirden temizler.

LAVR PL302 ENDÜSTRİYEL PAS 
TEMİZLEYİCİ
Ln1515 | 5 lt
Ln1516 | 30 lt
Ln1517 | 200 lt
Bu ürün; demir ve demir dışı metaller, porselen 
ve seramik karoların yüzeyinden pas, karbonat 
ve kireç tortularını gidermek için kullanılan 
konsantre asitli bir sıvıdır. Yağ giderme 
özelliklerine sahiptir ve herhangi sertliği olan 
suda kolayca çözünür.

LAVR PL303 PUL VE REÇİNE TEMİZLEYİCİ
Ln1518 | 5 lt
Ln1519 | 30 lt
Ln1520 | 200 lt

Bu sıvı; ısı eşanjörlerinden, fırınlardan ve 
diğer içinde petrol ve petrol ürünleri, masut, 
ve hidrokarbon yakıtlarının sirkülasyonu olan 
endüstriyel agregalardan reçine, kok, kireç 
tortularını giderir. Zor kirlilikleri çözer ve 
sistemden çıkarır. Metal korozyonuna neden 
olmaz, köpüklenmez ve dilüsyon gerektirmez.

ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER
Bu endüstriyel kirliliğin giderilmesi için kullanılan yüksek etkili ve düşük maliyetli ürünler; pas, yağ, karbon ve 

reçine-kok tortularından hızla kurtulmaya yardımcı olur.

EL YIKAMA ÜRÜNLERİ
OUYUK GRANÜLLÜ EL YIKAMA MACUNU
Ln1701 | 500 ml
Ln1703 | 5 lt
Bu ürün, elleri kolay ve etkili bir şekilde çeşitli kirliliklerden (yağdan, gresten, 
bitümden, vs.) temizler. Bileşiminde bulunan gözenekli ovucu granüller, ellerin 
tam ve derin temizliğini sağlar ve cilde zarar vermez. Macunun bileşenleri, cildi 
nemlendirir ve yeniler. Ürün kolayca köpüklenir ve akan su ile yıkanır. Kullanıldıktan 
sonra yapışkan film bırakmaz. Hoş bir aroması var.



TEMİZ
GÜVENLİK



OTO KOZMETİK
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OTO YIKAMA ÜRÜNLERİ
LAVR oto yıkama ürünleri, hammaddelerinin yüksek kalitesi ve bileşimlerini geliştirmeye yönelik sürekli gösterdiğimiz 

çabalar nedeniyle analoglarından daha iyidir ve cazip bir fiyata sunulmaktadır.

KORUYUCU TABAKA 
ÇIKARICI
KONSANTRE 1:1
LAVR Conservation Remover 
Ln1437 | 1000 ml
Ln1438 | 5 lt
Bu ürün, araba gövdesinden 
koruyucu tabakayı çıkarmak için 
tasarlanmış profesyonel bir araçtır.

ÇOK AMAÇLI OTO GÖVDE 
TEMİZLEYİCİ
Ln1410  | 3,35 lt
Bu ürün, her türlü araç 
kaplaması için güvenlidir. 
Araba boyasının ve verniğin 
solmasına sebep olmaz.

HIZLI MUM
KONSANTRE  
1:50 - 1:100 
Ln1449 | 1 lt
Ln1450 | 5 lt

SÜPER-HIZLI OTO GÖVDE 
CİLASI
LAVR Silikon ve parafinli oto 
cilası 
Ln1487 | 1 lt
Ln1488 | 5 lt

VİŞNE MUMU
KONSANTRE  
1:40 - 1:80
Ln1444 | 1 lt
Ln1445 | 5 lt

ARABA İÇİ KUMAŞ 
TEMİZLEYİCİ
KONSANTRE  
1:5 - 1:10
Ln1462 | 1 lt
Ln1463 | 5 lt
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SİLİKONLU LASTİK 
PARLATICI
LAVR Silikonlu lastik 
parlatıcısı ve yumuşatıcısı 
Ln1476 | 1 lt
Ln1477 | 5 lt

LASTİK PARLATICI VE CİLA
CONCENTRATE 1:2 - 1:3
Ln1473 | 1000 ml
Ln1474 | 5 lt

TEKERLEK DİSK 
TEMİZLEYİCİ 
KONSANTRE  
1:1 - 1:3

LAVR Çok amaçlı disk 
temizleyici
Ln1442 | 1 lt

TAMPON VE 
LASTİK PARLATICI
LAVR Mat efekt 
lastik parlatıcısı
Ln1402 | 5 lt

PLASTİK CİLA VE PARLATICI
KONSANTRE 1:1
Ln1456 | 1 lt
Ln1457 | 5 lt

PLASTİK CİLA VE TEMİZLEYİCİ
KONSANTRE 1:1 
Ln1466 | 1 lt
Ln1467 | 5 lt
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ORANGE OTO ŞAMPUANI
SÜPER
KONSANTRE 1:200
Ln2298 | 5 lt
Ln2299 | 20 lt

CRYSTAL OTO ŞAMPUANI 
SÜPER
KONSANTRE 1:200
Ln2219 | 5 lt
Ln2220 | 20 lt

GREEN OTO ŞAMPUANI
SÜPER
KONSANTRE 1:200
Ln2266 | 5 lt
Ln2267 | 20 lt

OTO FİTİL SİLİKONU 
Ln2247 | 1 lt
Otomobilin kauçuk ve 
plastik parçalarının 
işlenmesi için 
profesyonel silikon 
bileşimi.

ZİFT TEMİZLEYİCİ
Ln1429 | 5 lt
Bu ürün, zift ve 
katran izlerini 
araba gövdesinden 
kolay bir şekilde 
temizler.

ANTİ-SİNEK OTO 
GÖVDE TEMİZLEYİCİ 
KONSANTRE 1:7
Ln1422 | 5 lt
Bu sıvı; organik izlerini 
araba gövdesinden, ön 
camından ve radyatör 
ızgarasından temizlemek 
için kullanılan konsantre bir 
üründür.

KÖPÜKLÜ 
ANTİKOROZYON 
MOTOR 
TEMİZLEYİCİ
KONSANTRE 1:3 - 1:5
Ln1502 | 5 lt
Bu ürün, motor 
bölümü temizleme 
için idealdir.



33LAVR .RU

TEMASSIZ YIKAMA OTO ŞAMPUANLARI

Tamamen yeni LAVR temassız araba şampuan yelpazesi, her türlü kirliliği etkin bir şekilde temizler. Grubun her ürünü, 
benzersiz özelliklere sahiptir ve belirli bir amaç için tasarlanmıştır. Böylece uygun bir araba şampuanı seçimi daha da çok 
kolaylaşır. Tüm LAVR temassız araba şampuanları grubu; boya, plastik, krom için güvenlidir ve kolayca su ile yıkanır. Belirgin 
bir kokusu yoktur, cilt tahrişine neden olmaz.

EKONOMİK HAFİF KİRLİLİK YIKAMA ŞAMPUANLARI

EXPERT TEMASSIZ YIKAMA 
OTO ŞAMPUANI
Sert su için
YÜKSEK BASINÇLI TEMİZLEYİCİ 
1:3-1:6
KÖPÜK JENERATÖRÜ 1:50-1:70
Ln2311 | 1,1 kg
Ln2312 | 5,7 kg
Ln2314 | 22,7 kg

ULTIMATUM TEMASSIZ YIKAMA 
OTO ŞAMPUANI
Sert su için
YÜKSEK BASINÇLI TEMİZLEYİCİ 
1:6-1:9
KÖPÜK JENERATÖRÜ 1:70-1:100
Ln2326 | 1,1 kg
Ln2327 | 5,9 kg
Ln2329 | 23,6 kg

LIGHT TEMASSIZ YIKAMA OTO 
ŞAMPUANI
Temel bileşim  
YÜKSEK BASINÇLI TEMİZLEYİCİ 
1:1-1:4
KÖPÜK JENERATÖRÜ 1:30-1:50
Ln2301 | 1,1 kg
Ln2302 | 5,4 kg
Ln2304 | 21,6 kg

OPTIMAL TEMASSIZ YIKAMA 
OTO ŞAMPUANI
Temel bileşim
YÜKSEK BASINÇLI TEMİZLEYİCİ 
1:4-1:6
KÖPÜK JENERATÖRÜ 1:50-1:70
Ln2316 | 1,1 kg
Ln2317 | 5,8 kg
Ln2319 | 23,3 kg

INTENSIVE TEMASSIZ YIKAMA 
OTO ŞAMPUANI
Ekstra köpük
YÜKSEK BASINÇLI TEMİZLEYİCİ 
1:2-1:5
KÖPÜK JENERATÖRÜ 1:40-1:60
Ln2306 | 1,1 kg
Ln2307 | 5,5 kg
Ln2309 | 22,1 kg

COMPLEX TEMASSIZ YIKAMA 
OTO ŞAMPUANI
Ekstra köpük
YÜKSEK BASINÇLI TEMİZLEYİCİ 
1:5-1:7
KÖPÜK JENERATÖRÜ 1:60-1:80
Ln2321 | 1,1 kg
Ln2322 | 5,8 kg
Ln2324 | 23,5 kg

BÜTÜN SENE BOYUNCA İNATÇI KİR İÇİN OPTİMAL FORMÜLLER
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TORNADO TEMASSIZ YIKAMA 
OTO ŞAMPUANI
En konsantre, sert su için
YÜKSEK BASINÇLI TEMİZLEYİCİ 
1:10-1:17
KÖPÜK JENERATÖRÜ 1:110-
1:200
Ln2341 | 1,3 kg
Ln2342 | 6,3 kg
Ln2344 | 25 kg

DOZATRON TEMASSIZ YIKAMA 
OTO ŞAMPUANI
Dozlama sistemleri için
YÜKSEK BASINÇLI TEMİZLEYİCİ 
1:6-1:9
KÖPÜK JENERATÖRÜ 1:70-1:100
DOZLAMA SİSTEMİ % 1-2
Ln2356 | 1,1 kg
Ln2358 | 23 kg

COLOUR TEMASSIZ YIKAMA 
OTO ŞAMPUANI
Pembe köpük
YÜKSEK BASINÇLI TEMİZLEYİCİ 
1:6-1:9
KÖPÜK JENERATÖRÜ 1:70-1:100
Ln2331 | 1,2 kg
Ln2332 | 6 kg
Ln2334 | 24 kg

TRUCK TEMASSIZ YIKAMA OTO 
ŞAMPUANI
Yük araçları için
YÜKSEK BASINÇLI TEMİZLEYİCİ 
1:6-1:9
KÖPÜK JENERATÖRÜ 1:70-1:100
Ln2346 | 1,2 kg
Ln2347 | 6,0 kg
Ln2349 | 24,2 kg

STORM TEMASSIZ YIKAMA OTO 
ŞAMPUANI
Ekstra köpük
YÜKSEK BASINÇLI TEMİZLEYİCİ 
1:7-1:10
KÖPÜK JENERATÖRÜ 1:70-1:100
Ln2336 | 1,2 kg
Ln2337 | 6,1 kg
Ln2339 | 24,6 kg

PORTAL TEMASSIZ YIKAMA OTO 
ŞAMPUANI
Portal ve tünel tipi yıkama 
yerleri için
PORTAL YIKAMA: EKİPMAN 
KILAVUZUNA BAKIN
MANÜEL YIKAMA 1:200-1:300
Ln2351 | 1,1 kg
Ln2352 | 5,6 kg
Ln2354 | 22 kg

EN İNATÇI KİR İÇİN EN YÜKSEK PERFORMANSLI OTO ŞAMPUANLARI

ÖZEL AMAÇLI OTO ŞAMPUANLARI
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İÇ DÖŞEME BAKIM ÜRÜNLERİ

PLASTİK TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI
Ln1454 | 120 ml 
Ln1455 | 310 ml 
Ln1458 | 480 ml

Bu ürünler grubu, plastik yüzeyler düzenli bakımı için 
tasarlanmıştır ve günlük temizlik gerçekleştirmek için kullanılır. 
Plastik yüzeyleri yağlı parlaklık bırakmadan restore eder, 
lekeler çıkarır ve toz depolanmasını önler.

YAĞ ÇÖZÜCÜ MOTOR 
TEMİZLEYİCİ 
Ln1503 | 500 ml

Bu ürün; kir, yağ, 
bitüm, fren sıvısı ve 
diğer kirleticileri motor 
yüzeyinden, otomobil ve 
motosikletlerin motor 
bölümü elemanlarından 
hızlı ve verimli bir şekilde 
çıkarır.

MOTOR BÖLÜMÜ BAKIM ÜRÜNLERİ
Bu uygun maliyetli ürünlerin konsantre formülleri; plastik, alümiyum ve krom parçalardan kirliliği tamamen 

gidermeyi sağlar ve bakımı kolaylaştırır.

KÖPÜKLÜ ANTİKOROZYON 
MOTOR TEMİZLEYİCİ 
Ln1508 | 480 ml

Bu ürün, motor bölümü 
elemanlarının düzenli bakımı 
için etkili bir araçtır. İnatçı 
kirleri kolay bir şekilde çözer ve 
tamamen giderir. Yoğun köpük, 
aktif bileşenlere ulaşılması 
zor yerleri fırça kullanılmadan 
temizlemeye yardım eder. 
Mekanizma elemanları için 
tehlikesiz, alüminyum parçaların 
kararmasına neden olmaz, korozif 
etkisi yoktur.
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DERİ BAKIM ÜRÜNLERİ 

Araç içi deri bakımı için uygulanan LAVR oto kozmetik ürünleri, deri yüzeyini yumuşak bir şekilde temizleyerek 
güzelliğini ortaya çıkarır, yumuşaklık ve parlaklığını restore eder. Ürünler agresif çözücüler içermez, çabuk emilir ve 
yağ filmi bırakmaz.

RESTORASYON ETKİLİ DERİ 
PARLATICI
Ln1471-L | 185 ml

Bu ürün, gözenekleri doldurur ve deriyi 
kuruma ve çatlamadan korur. Hızlı bir 
şekilde emilir ve yıkanmayı gerektirmez.

DERİ TEMİZLEYİCİ
Ln1470-L | 185 ml

İnatçı lekeler çıkarır, agresif 
çözücüler içermez, yüzeye 
zarar vermeden yumuşak bir 
şekilde temizleyen yoğun köpük 
oluşturur.

SU VE KİRLİLİĞE KARŞI NANO KORUMA
LAVR Çok amaçlı hidrofob nano koruma sıvısı
Ln1472 | 185 ml 
Ln1469 | 310 ml

Bu sıvı; araba döşemesinin, giysilerin ve ayakkabıların ideal şekilde 
korunmasını sağlar. Üç aya kadar kalıcı su ve kir itici yüzey oluşturarak sıvı 
işlemesini önler. Bu hipoalerjenik ürünün kullanımı, çocuk giysileri için 
tehlikesizdir. 

ANTİSTATİK PLASTİK CİLASI 
LAVR İç döşeme cilası
Лайм     Ln1625 | 400 ml 
Вишня   Ln1626 | 400 ml
Ваниль  Ln1627 | 400 ml

Bu ürünler, plastik yüzeylerin, vinil ve kauçuk dekorasyon elemanlarının, ön 
panosunun temizlenmesi ve parlatılması için kullanılan profesyonel sıvılardır. 
Orijinal rengi tazeler, yüzeydeki yamukluklar ve çizikleri doldurur, araç içi 
plastik elemanların görünüşünü restore eder.
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ARABA İÇ DÖŞEME TEMİZLEYİCİ
LAVR Köpüklü döşeme temizleyici
Ln1446 | 120 ml 
Ln1400 | 310 ml
Ln1464 | 480 ml

Bu ürün; kahve, meyve suyu, motor yağı, ruj ve 
diğer kirletici lekelerini çıkararak araba içinin 
yenilenmiş ve taze görünüşünü sağlar. Bu, oldukça 
konsantre ve ekonomik bir üründür. Korozyona 
neden olan bileşenler içermez. Bu temizleyici, 
araba ve ev bakımı için uygundur. Döşeme ve halı 
yüzeylerini temizlemek için kullanılır.

ANTİ LEKE
LAVR Leke çıkarıcısı
Ln1465 | 120 ml

Bu ürün, her türlü lekeler 
kolayca çıkarır, hassas kumaş 
materyallerine zararsız bir 
şekilde işler. Ev işleri sırasında 
vazgeçilmezdir. Giysiler ve 
döşemelikteki inatçı lekeler 
çıkarır. Klor içermez.

KUMAŞ YÜZEYİNDEN LEKE ÇIKARICI ÜRÜNLER

KÖPÜKLÜ VELUR VE İÇ DÖŞEME 
TEMİZLEYİCİ
Ln1564| 650 ml

Bu eşsiz köpüklü sıvı; döşeme elemanlarını 
ve tekstil materyallerini değişik yiyecek 
ve içecek lekelerinden temizler. Aktif 
köpük, dokuya hızla işler, kirleri yumuşatır 
ve tamamen çıkarır. Döşeme ve dekor 
elemanlarının orijinal görünümü restore 
eder.
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OTO GÖVDE BAKIM ÜRÜNLERİ

ANTİ KAVAK 
Ln1423 | 185 ml

Bu ürün; kavak 
tomurcuklarının ve 
diğer organik kirlerin 
izlerinleri boya, vernik, 
krom kaplama, plastik, 
lastik, cam ve diğer 
araba yüzeylerinden 
hızlı ve güvenli bir 
şekilde yıkar.

ÇOK AMAÇLI OTO GÖVDE 
TEMİZLEYİCİ 
Ln1409 | 500 ml

Bu sıvı, araba boyası ve dış 
dekor elemanlarından kir, 
yağ ve bitüm lekelerini, kavak 
tomurcuklarını vb. mükemmel 
bir şekilde temizleyen çok 
amaçlı bir üründür. Her türlü 
araç kaplaması için zararsız 
ve kırılmış ve çizilmiş bile 
yüzeylerin temizlenmesi için 
uygundur.

ANTİ-SİNEK BÖCEK 
TEMİZLEYİCİ 
Ln1421 | 500 ml

Arabanın pencere, gövde, 
plastik ve krom kaplı 
tamponlar, plakalar gibi 
tüm yüzeylerini hızlı bir 
şekilde yıkar. Radyatör ve 
ön camın organik izlerden 
temizlenmesi için idealdir. 
Uzun mesafeli yolculuklarda 
vazgeçilmezdir.

ZİFT TEMİZLEYİCİ
Ln1403 | 500 ml

Bu sıvı, bitüm lekelerini 
çıkarmak için kullanılan 
etkili bir üründür. 
Hidrokarbon temeli 
sayesinde yağlı film 
bırakmadan kirlilikleri 
çabuk yıkar. Ürünümüz, 
boya, vinil ve zırhlı 
yüzeyler için zararsızdır. 
Su ile kolayca yıkanır.
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FAR YENİLEYİCİ 
LAVR Far yenileyici 
cila
Ln1468 | 20 ml

Saydam plastiğin 
kaybolmuş parlaklığını 
restore eder, eski 
farları tamamen 
yenilenmiş hale getirir. 
Solukluğu ve sarılığı far 
yüzeyinden tamamen 
giderir. Küçük ve 
hatta derin çizikleri 
doldurur ve plastiğin 
saydamlığını tazeler. 
Oluşturduğu koruyucu 
mum ve silikon film 
sayasinde farları 
ultraviyole ışınlarından 
uzun sure için saklar.

OTO GÖVDE CİLASI
LAVR Çok amaçlı 
carnauba mumlu cila
Ln 1480 | 310 ml

Araba boya ve cila 
kaplamasına parlaklık 
verir, rengi daha taze 
hale getirir, ufak çizikleri 
maskeler. Aracın yüzeyini 
solukluktan, çevre ve 
yol kimyasallarından 
koruyan katı şeffaf bir 
film oluşturur. Su itici 
özelliklere sahiptir. Ürün, 
toksik değildir ve doğal 
carnauba palmiye mumu 
içerir.

HIZLI MUM
LAVR Ekstra çabuk 
kuruyan mum
Ln1448 | 500 ml

Bu ürün, araba boya ve 
vernik kaplamasına dayanıklı 
parlaklık verir. Araba yıkama 
zamanına kadar araç 
gövdesini çevre kirliliğinin 
zararlı etkilerinden koruyan 
su geçirmez bir tabaka 
oluşturur. Mum, silikon 
ve özel katkı maddeler 
aktif kompleksi, arabanın 
yüzeyindeki su filmini anında 
koparır ve hızla aşağı akan 
büyük damlalara toplar. Bu 
nedenle araba 1 dakikadan 
kısa sürede kurur.

SÜPER-HIZLI OTO GÖVDE 
CİLASI
Ln1486 | 480 ml

Özel bir şekilde 
tasarlanmış silikon ve 
mum esaslı formül, 
yüzeyin ekstra hızlı 
işlenmesini sağlar ve 
parlatma süresini 10-15 
dakikaya düşürür. Sıvı 
balmumu, bir püskürtücü 
vasıtasıyla yüzeye rahatça 
fışkırtılır ve kolayca 
sürülür. Araba gövdesinin 
parlaklığını restore eder. 
Kullanımı ekonomiktir: Bir 
araba için 100-150 ml cila 
yeterlidir.
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TEKERLEK BAKIM ÜRÜNLERİ
Yol kimyasalları, olumsuz hava koşulları ve ekstrem sürüş, lastiklerin erken eskimesine neden olur. Bakımın 

yokluğunda lastikler sertleşmeye ve çatlamaya başlar. Zamanla dış görünüşü bozulan plastik tamponlara da güvenilir 
koruma gerekiyor.

LAVR tazeleme ve parlatma araba kozmetik ürünleri, tampon ve lastikleri çevrenin zararlı etkilerinden korur ve 
derin siyah rengini tazeler. Tekerlek temizliği için kullanılan çok amaçlı LAVR ürünleri, her türlü diskler için düzenli 
bakım sağlar.

TAMPON VE LASTİK PARLATICI
LAVR Mat efektli lastik 
parlatıcısı
Ln1401 | 500 ml

Bu ürün, yapışkanlık ve yağlı 
parlaklık bırakmadan lastiklere 
ve plastiğe kalıcı olarak bakımlılık 
ve mat görünümü verir. Ürünün 
uygulanması çok basittir. Sıvı, 
hızlı bir şekilde lastiklerin mikro-
rölyefine nüfuz eder ve ek cila 
gerektirmez. Modifiye silikon 
kompleksi lastiği çatlamadan korur.

SİLİKONLU LASTİK PARLATICI
Ln1475 | 500 ml

Bu sıvı; lastiklere derin koyu renk 
ve asil parlaklık verir, lastiklerin 
ömrünü uzatır, eskimeye, 
çatlanmaya ve zararlı ultraviolet 
ışınlarına karşı korur. Bozulmuş 
yüzeyleri maskeler ve uzun süreli 
olumlu etki sağlar.   Araba fitilleri 
için kullanılması uygun ve kolaydır.

TEKERLEK DİSK 
TEMİZLEYİCİ
Ln1439  |  500 ml

Bu ürün, bir araba yıkama yerinde 
ya da çok amaçlı tekerlek bakım 
maddesinin yardımıyla disk 
temizlemenin mükemmel bir 
alternatifidir! Herhangi tip tekerlek 
disklerindeki kirliliği etkili bir şekilde 
temizler. Krom kaplı ve alüminyum 
disklerin solmasına neden olmaz.
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GREEN OTO ŞAMPUANI
SÜPER KONSANTRE 1:200
Ln2263 | 185 ml
Ln2264 | 450 ml
Ln2265 | 1000 ml

MANÜEL YIKAMA OTO ŞAMPUANLARI
Manuel temizleme için kullanılan yüksek konsantrasyonlu LAVR araba şampuanları, çeşitli kirlilikleri mükemmel 

bir şekilde çıkarır. Bu ürünler, araba gövdesinin kaplamasına zarar vermez. Krom ve alüminyum elemanlarının 
kararmasına neden olmaz. Ayrıca metal parçaların korunması için bir korozyon inhibitörü içerir. Cam, plastik, lastik 
ve araba dış ve iç dekorasyon elemanlarını temizlemek için uygulanır ve herhangi bir sıcaklık ve sertlikte suda iyi 
çözünür.

ORANGE OTO ŞAMPUANI
SÜPER KONSANTRE 1:200
Ln2295 | 185 ml
Ln2296 | 450 ml
Ln2297 | 1000 ml

CRYSTAL OTO 
ŞAMPUANI
SÜPER KONSANTRE 
1:200
Ln2207 | 185 ml
Ln2208 | 450 ml
Ln2209 | 1000 ml
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CAM BAKIM ÜRÜNLERİ

CRYSTAL ÇOK AMAÇLI CAM 
TEMIZLEYİCİ
KONSANTRE 1:5
Ln1600 | 185 ml
Ln1601 | 500 ml
Ln1607 | 5 lt
Ln1608 | 5 lt

Bu; camların, aynaların ve aracın diğer yüzeylerinin hızlı temizlenmesi için kullanılan özel ürünler grubu. Araba emaye 
ve fitillerine zararlı etkide bulunmaz. Hoş bir aroması var. Devamlı kullanım için önerilir. Çizgiler ve lekeler bırakmaz ve 
tonlama için zararsızdır. Günlük hayatta kullanılabilir. Toksik metanol ve amonyak içermez! Çevre dostu ürünler, solunum 
sistemine ve genel sağlığa zararsızdır.

MODİFİYE SİLİKONLU 
MANÜEL OTO ŞAMPUANI VE 
PARLATICI
SÜPER KONSANTRE 1:160
Ln2201-L | 330 ml

Bu şampuan, boyayı korozyona, 
zararlı nem etkisine ve yeniden 
kirlenmeye karşı koruyan modifiye 
silikon içerir. Küçük kusurları 
daha az görünür hale getirir ve 
uygulandıktan sonra yağlı film 
bırakmaz.

LÜKS OTO ŞAMPUANLARI

Bu, kirliliğin efektif çıkarılmasını ve arabanıza nazik bakım sağlayan ürünler grubu! Manüel yıkama için lüks oto 
şampualarının formülü, boya ve vernik yüzeylerini koruyan ve çevrenin zararlı etkilerini nötralize eden bileşenler 
ile güçleştirilmiştir.

CARNAUBA MUMLU OTO 
ŞAMPUANI VE CİLA
SÜPER KONSANTRE 1:160
Ln2202-L | 330 ml

Boya ve verniğe parlaklık veren 
doğal carnauba palmiye mumu 
içerir. Çizgiler ve yağ lekeleri 
bırakmadan parlatma etkisini 
sağlar, küçük çizikler maskeler.
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ANTİ-YAĞMUR 
LAVR Kir itici etkili anti 
yağmur sıvısı
Ln1615 | 185 ml

Ani su ve kir itici efektinden 
dolayı, yolun tam görünebilirliğini 
sağlar ve ön cam sileceklerinin 
ömrünü uzatır. Araba camları, 
farlar, lambalar ve kapı 
aynalarının yanı sıra evdeki 
camlar ve duş kabinleri için 
vazgeçilmezdir.

ORANGE ÇOK AMAÇLI 
CAM TEMİZLEYİCİ
Ln1610 | 500 ml

BUĞU ÖNLEYİCİ
Ln1408 | 185 ml

Bu sıvı; camın, aynaların ve 
farların buğulanmasını efektif 
bir şekilde önler. Lekeler ve 
iridesan film bırakmaz, yol 
görünürlüğünü artırır. Banyodaki 
camlar, pencereler, aynalar ve 
gözlükler için kullanılabilir.

ANTİSTATİK KÖPÜKLÜ CAM 
TEMİZLEYİCİ
LAVR Köpüklü cam temizleyici 
aerosol 
Ln1620 | 650 ml

Ürünün yüksek oranda aktif 
bileşimi; yol tozu, kir, böcek 
izleri, stikerleri, yol kimyasalları, 
aracın ön camından, 
aynalarından ve farlarından 
temizler. Tam şeffaflığı garanti 
eder, iz bırakmaz ve yolun 
görünebilirliğini artırır.
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CRYSTAL ANTİ-SİNEK CAM SUYU
Ln1209 | 3,35 lt
Ln1208 | 5 lt

Bu ürün, kullanıma hazırdır ve yıkama kabına doldurulmadan 
önce su ile seyreltmeyi gerektirmez. Cam ve farları çamurdan, 
yağmur suyundan ve böcek izlerinden etkili bir şekilde temizler, 
hızlıca mükemmel bir görünürlük sağlar. Çizgiler ve beyazımsı 
lekeler bırakmaz. Yıkama sistemini korozyondan korur. 
Üretiminde LAVR distile su kullanılır.

GREEN ANTİ-SİNEK CAM 
SUYU 
KONSANTRE 1:40
Ln1220 | 120 ml
Ln1221 | 330 ml
Ln1222 | 1000 ml

CAM BAKIM ÜRÜNLERİ

Cam suyu formülleri özellikle yaz sezonu için tasarlanmıştır. Bu ürünler, 
otomobilin ön camındaki toz, yağ, böcek ve diğer kirlilik izlerini mükemmel bir 
şekilde temizler. Özel katkı maddeleri, yıkama sistemini korozyondan ve zararlı 
birikintilerden korur.

ORANGE ANTİ-SİNEK CAM 
SUYU 
KONSANTRE 1:40
Ln1215 | 120 ml
Ln1216 | 330 ml
Ln1217 | 1000 ml

LAVR distile su ile 
seyreltilmesi tavsiye 
edilir.

CRYSTAL ANTİ-SİNEK CAM 
SUYU 
KONSANTRE 1:40
Ln1225 | 120 ml
Ln1226 | 330 ml
Ln1227 | 1000 ml
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PROFESYONEL OTO KOZMETİK ÜRÜNLERİ
Profesyonel LAVR oto kozmetik ürün yelpazemiz, araç bakımı için yeni benzersiz ürünler neslidir. İçeriğindeki sahip olduğu 

yeni formülleri olan etken maddeler, kirlilikleri etkili ve güvenli bir şekilde temizler; plastik, lastik, boya ve vernik kaplamaları 
için nazik bir şekilde bakım sağlar.

SİLİKONLU ZİFT 
TEMİZLEYİCİ
Profesyonel Formül
Ln1404-L | 330 ml

Bu ürünün etkisi, normal 
ürünlerin etkisinden iki 
kat kadar hızlı. Arabanın 
tüm yüzeylerinden katran 
lekeleri, reçine ve diğer 
petrol kirliliğini çıkarır! 
Ayrıca modifiye silikon 
bileşimi işleme sırasında 
yüzeyi korur.

TAMPON VE LASTİK 
PARLATICI
Profesyonel Formül
Ln1411-L | 330 ml

Bu profesyonel lastik 
parlatma ürünü, belirgin 
bir restorasyon etkisi 
ile lastiklerin yeni 
görünüşünü sağlar. 
Lastiğin yüzeyinin 
derinliğine nüfuz 
eder, eskilemesini ve 
çatlamasını önler. Ürün, 
dış plastik parçaların 
işlenmesi için uygundur.

KADİFE ETKİLİ PLASTİK 
CİLASI
Profesyonel Formül
Ln1425-L | 120 ml
Ln1426-L | 310 ml

Ürün, plastik parçaları 
cilalayarak mat bir görünüm 
sağlar, rengi ortaya çıkarır 
ve çizikleri maskeler. Yüzeyin 
daha iyi bakımlı görünmesini 
sağlar ve solmasını önler.

PLASTİK YENİLEYİCİ VE 
CİLA
Profesyonel Formül
LAVR Anti-çizik efektli 
plastik cilası
Ln1459-L | 120 ml 
Ln1460-L | 310 ml

Bu sıvı, belirgin bir 
restorasyon etkisi olan 
dirençli bir kaplama 
oluşturur, küçük yüzey 
düzensizliklerini, çatlakları 
ve çizikleri doldurur, plastik 
görünümünü orijinal 
şekline döndürür. Eşikleri 
ve çamurluk davlumbazı 
gibi hızlandırılmış aşınmayı 
yaşayan parçaların işlenmesi 
için idealdir. Evdeki plastik 
paneller, ekranlar vs. bakımı 
için vazgeçilmezdir.
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ANTİFRİZLİ CAM SUYU -10°С 
LAVR Anti Ice  - Ln1312  | 3,9 lt

ANTİFRİZLİ CAM SUYU -15°С 
LAVR Anti Ice  - Ln1313 | 3,9 lt

ANTİFRİZLİ CAM SUYU -20°С 
LAVR Anti Ice - Ln1314  | 3,9 lt

ANTİFRİZLİ CAM SUYU -25°С 
LAVR Anti Ice  - Ln1310 | 1000 ml 
         Ln1315 | 3,9 lt

KONSANTRE ANTİFRİZLİ CAM SUYU -80°С 
LAVR Anti Ice - Ln1324 | 1000 ml

HIZLI MOTOR ÇALIŞTIRMA SIVISI
LAVR Super start ürünü 
Ln1546 | 335 ml

Düşük sıcaklıklarda, yüksek nem oranlı ortamda, düşük kaliteli yakıt kullanma şartlarında benzinli 
ve dizel motorların hızlı ve kolay çalıştırılmasını sağlar. Ateşleme sistemi üzerindeki yükü azaltır; 
marş sistemi ve akü ömrünü uzatır. Besleme sisteminin plastik ve kauçuk parçaları için tamamen 
güvenlidir.

KIŞ OTO KOZMETİK VE CAM SUYU ÜRÜNLERİ

Kış için vazgeçilmez ürünler serisi! Parlama ve renkli 
film bırakmadan aracın ön camını etkili bir şekilde 
temizler. Ürünün özel formülü, ön camda ve ön 
cam silicilerinde buz oluşumunu önler ve yıkama 
sistemini korozyona ve donmaya karşı korur.
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KİLİT BUZ ÇÖZÜCÜ
LAVR Hızlı buz çözücü
Ln1309 | 75 ml

Ürünün kullanışlı aerosol paketi, fazla yer kaplamaz ve her zaman 
elinizin altında olmabilmesini sağlar. Ürünün temel maddeleri aşındırıcı 
değildir ve yüksek düzeyde kayganlığa sahiptir. Otomobil, garaj vs. 
kilitleri ve asma kilitleri çözmek için kullanılır. Ürün, gösteri kutusundan 
satılır.

SİLİKON GRESLİ KİLİT BUZ ÇÖZÜCÜ
Ln1304 | 40 ml

Bu kilit buz çözücü, kullanışlı kompakt bir tüpte sunulur. Ürün, 
kapı kilitlerindeki buzları hızla çözer ve mekanizmaları etkin bir 
şekilde yağlar. Nemi giderir ve müteakip donmayı önler, metallerin 
korozyonunu önler. Ürün, gösteri kutusunda sunulur.

KIŞ CAM TEMİZLEYİCİ 
LAVR Cam suyu Anti Ice 
-30°C
Ln1301 | 500 ml

Çizgi bırakmadan ve boya 
tabakasına zarar vermeden 
camlar, aynalar, farlar ve 
plakalardan kir izlerini ve 
buz çıkarır. Özelliklerini 
hava sıcaklığının -30 
°C’sine kadar tutar.

CAM VE KİLİT BUZ ÇÖZÜCÜ 
LAVR Çok amaçlı buz çözücüsü 
-80°C
Ln1302-L | 500 ml

Çizikler bırakmadan aracın 
kilitleri, pencereleri, aynalarını 
ve diğer yüzeylerindeki buz 
çözmeye yardımcı olur. Aşırı 
düşük sıcaklıklarda bile 
kar ve buz etkili bir şekilde 
eritir! Lastik, plastik, boya ve 
vernik kaplamaları yağlı film 
bırakmadan temizler.
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Ürünlerin ve stikerlerin dış görünüşü, katalogdaki resimlerden farklı olabilir.


