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Servis vstřikování, ventilů a spalovacího prostoru
BG 208 44K®

BG 244

BENZÍN
Určen k efektivnímu odstranění karbonových úsad z benzínových motorů. Velmi efektivně obnovuje výkon vstřikovacího systému, odstraňuje
nejhouževnatější úsady ze spalovacího prostoru, ventilů, lambda sondy,
a katalyzátoru. Snižuje spotřebu paliva a emise, zvyšuje výkon motoru
a několikanásobně prodlužuje životnost vstřikovacího systému. Udržujete celý spalovací systém ve vynikajícím stavu bez úsad, předchází
opotřebení a drahým opravám.
Jedno balení každých 15 000 km na jednu palivovou nádrž. Po celou dobu
nemusíte používat žádné další přípravky do paliva.

DIESEL
Určen k efektivnímu odstranění karbonových úsad z nejmodernějších
systémů vznětových motorů (Common-Rail, Pumpe Diese, atd.),
obnovuje výkon vstřikovacího systému, odstraňuje nejhouževnatější
úsady ze spalovacího prostoru, ventilů, filtru pevných částic a katalyzátoru. Zaručuje zvýšenou efektivitu využití paliva, snižuje spotřebu
paliva, zvyšuje výkon motoru a několikanásobně prodlužuje životnost
vstřikovacího systému, filtru pevných částic a katalyzátoru.
Jedno balení každých 10 000 km na jednu palivovou nádrž. Po celou
dobu nemusíte používat žádné další přípravky do paliva.

TOP VÝROBEK

TOP VÝROBEK

Servis olejového prostoru motoru
BG 107 RF-7
Oil Treatment

BG 109 Compression
Performance Restoration

DIESEL, BENZÍN
Snižuje spotřebu
oleje a snižuje emise.
Pomáhá v lepší funkci
pístních kroužků,
zvyšuje kompresi tím,
že zvýší viskozitu oleje.
Obsahuje aditiva,
která snižují oxidaci
a houstnutí oleje.

DIESEL, BENZÍN
Profesionální výplach motoru s 100%
účinností. Velmi rychle odstraňuje
veškeré houževnaté úsady, kaly a laky
z pístních kroužků a kompletního
olejového prostoru v motoru. Vše
během 15 minut. Navrací zpět
kompresní tlaky, výkon motoru, snižuje
emise.

BG 112 DOC

BG 110 MOA®
BENZÍN
Multispektrální aditivum motorových olejů, obsahuje
komplexní balíček všech hlavních aditivních prvků. Výrazně
prodlužuje životnost motorového oleje a součástí motoru.
Vytváří velmi silný mazací film, který výrazně snižuje tření
a zabraňuje vzniku opotřebení i při velmi nízké hladině
motorového oleje v motoru. Má obrovskou oxidační
a termální stabilitu, která zabraňuje houstnutí a degradaci
motorového oleje. Udržuje motor bez úsad. Velmi vysoké
TBN ochraňuje součásti motoru před vznikem koroze.
Zvyšuje výkon motorových olejů až o 315%.

TOP VÝROBEK

DIESEL
BG DOC je speciálně sestavené multispektrální aditivum pro nejmodernější dieselové motory, především pro systémy s filtry pevných
částic, EGR, Common Rail, atd. Udržuje olejový systém motoru bez
jakýchkoliv úsad, zaručuje plný výkon motoru, zabraňuje tvorbě oxidace
a kyselých složek v oleji, tím výrazně prodlužuje životnost motorového
oleje. Extrémně silný olejový film radikálně snižuje tření v motoru, minimalizuje opotřebení, stabilizuje viskozitu oleje a udržuje pod kontrolou
tvorbu sazí, které negativně ovlivňují DPF filtry. Je plně kompatibilní se
všemi vznětovými motory a oleji na ropné bázi (minerální i syntetické).

TOP VÝROBEK

Servis klimatizace
BG 709 Frigi-Clean®
Velmi silný produkt ve formě aktivní pěny, která se
aplikuje přímo na výparník. Je doporučen pro vysoce
znečištené (i mechanickými nečistotami) systémy klimatizace, odstraňuje z výparníku nánosy vlasů, chlupů,
hmyzu a nikotinu, které aktivní pěna rozpustí.

Servis paliv a palivového systému
BG 212 Ethanol Corrosion
Preventer

BG 213 Ethanol Fuel
System Defender

BENZÍN
Unikátní přípravek pro kontinuální
ošetření benzínu, který stabilizuje palivo
v nádrži před degradací a vznikem
oxidace po dobu 6 měsíců, udržuje celý
palivový systém bez úsad. Odstraňuje
úsady ze spalovacího, vstřikovacího
a výfukového systému a zabraňuje jejich
tvorbě. Tím dochází ke snížení spotřeby
paliva a emisí.

BENZÍN
Unikátní jednorázová přísada do paliva, která udržuje palivový, vstřikovací
a spalovací systém bez úsad. Obsahuje speciální látky, které stabilizují
palivo v nádrži, zabraňují jeho oxidaci
a předchází vzniku koroze. Doporučená aplikace každých 5 000 km.

NOVINKA

BG 2256 DFCHP
DIESEL
Multifunkční aditivum nafty, které vytváří
silný mazací film pro ochranu vstřikovačů
a čerpadla. Velmi efektivně odstraňuje
usazeniny z palivového systému, chrání
před vznikem nových usazenin, a to i v nejmodernějších vysokotlakých systémech
(Common Rail). Zabraňuje zanášení
a ucpání palivového filtru. Stabilizuje
naftu před vznikem oxidace a gelovatěním po dobu 6 měsíců. Eliminuje nepříznivé účinky biosložky v palivu.

NOVINKA
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NOVINKA
BG 247 All Weather DFC
BG 230 DFC
DIESEL
Unikátní celoroční kondicionér nafty, který efektivně
odstraňuje úsady z palivového systému, stabilizuje palivo
v nádrži, předchází vzniku oxidace a koroze, navrací
motoru výkon, snižuje emise. Obsahuje speciální lubrikant,
který efektivně maže vstřikovací systém a zabraňuje při
užívání nízkosirné nafty poškození čerpadla a vstřikovačů.
V zimním období zabraňuje tvorbě parafinových krystalků,
izoluje již vytvořené krystalky a tím zabraňuje zamrznutí
systému, ucpání filtru a vstřikovacího systému. Absolutně
bezpečný pro katalyzátory a filtry pevných částic.

BG 281 Ethanol Fuel System Drier
DIESEL, BENZÍN
Voda v palivu zapříčiňuje špatné starty a zamrzání
systémů. Vysoce efektivní odstraňovač vody
z palivového systému jednorázovou aplikací odstraní
nežádoucí vodu z paliva a palivového systému,
která je následně bezpečně spálena a odchází
ve formě neškodné páry. Tím zabrání vzniku koroze
palivového systému, nepravidelnému chodu motoru
a rozšíření mikroorganismů, které mohou zanášet
palivové filtry.

NOVINKA
BG 232 DFC PLUS HP
DIESEL
Profesionální přípravek vytvořený
speciálně pro vysokotlaké vstřikovací
systémy (Common-Rail). Zabraňuje
tvorbě popela a karbonových úsad v palivovém systému. Zabraňuje zanášení
palivového filtru, udržuje vstřikovací
a palivový systém v úplné čistotě.
Předchází tvorbě koroze, gelovatění
nafty a odstraňuje vodu z nafty. Snižuje
emise. Výrazně prodlužuje životnost
vstřikovačů a celého
palivového systému.

NOVINKA
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Servis chladícího systému
BG 511
Cooling System Sealer

BG 540
Cooling System Flush

BG 546
Universal Super Cool

Profesionální přípravek pro
utěsnění chladicího systému,
speciální složení vytváří v místech
průsaků pevnou záplatu, zastavuje
průsaky v bloku chladiče, účinkuje
na kovových i plastových materiálech. Zpomaluje vznik koroze, rzi,
obsahuje protipěnivostní činitele.
Inhibitory proti vzniku koroze a rzi
pomáhají zajišťovat lepší teplotní
transfer kapaliny.

Profesionální výplach chladicího systému
a velice efektivní čistící schopností
v chladicím systému. Odstraňuje tuhé
usazeniny, vazelíny, mastnoty, olej a oxidanty glykolu. Je absolutně bezpečný
ve všech součástech chladicího systému
a nemusí se po výplachu provádět
neutralizace. Zabraňuje tvorbě koroze
a zastavuje již započatou korozi v chladícím systému a prodlužuje životnost
chladící kapaliny.

Unikátní kondicionér chladicího systému určený pro
všechny druhy chladících kapalin. Obsahuje vyváženou kombinaci látek pro zpomalování chemických
procesů. Unikátní ingredience působí jako kyselinový neutralizér a dodávají chladicí kapalině dlouhou
alkalickou rezervu, prodlužují její životnost. Působí
preventivně proti korozivnímu poškození součástí
chladicího systému. Zabraňuje „bublání“ kapaliny.
Efektivně ochraňuje před tzv. dutinovým vyžíráním
rzí. Zabraňuje tvorbě oxidantů a úsad. Je bezpečný
pro všechny materiály v chladícím systému.

Servis automatické převodovky
BG 106 Quick Clean

BG 310 ATC Plus

Profesionální výplach automatické
převodovky, který velmi rychle
a efektivně odstraňuje úsady
na těle ventilu, z prostoru filtru
a dalších součástí automatické
převodovky. Zabraňuje znehodnocení nové náplně kapaliny,
prodlužuje životnost kapaliny
a mechanických součástí automatické převodovky.

Efektivně ochraňuje systém převodovky
při velmi vysoké zátěži (jízda v kolonách), zvyšuje oxidační a termální
stabilitu kapaliny, udržuje systém bez
úsad, kalů a laků, prodlužuje životnost
systému převodovky. Zajišťuje velmi
rychlou a snadnou změnu převodu.
Předchází a zamezuje únikům kapaliny.
Působí na pryžové součásti těsnění,
které udržuje měkké a ohebné.

BG 302 Universal Synthetic
CVT Fluid Conditioner
Efektivně ochraňuje systém převodovky
při velmi vysoké zátěži (jízda v kolonách),
zvyšuje oxidační a termální stabilitu kapaliny,
udržuje systém bez úsad, kalů a laků, prodlužuje životnost systému převodovky. Zajišťuje
velmi rychlou a snadnou změnu převodu.
Předchází a zamezuje únikům kapaliny.
Působí na pryžové součásti těsnění, které
udržuje měkké a ohebné.

Servis vzduchové váhy, škrticí klapky a EGR ventilu
BG 4073 Mass Air Flow Senzor Cleaner

BG 406 Throttle Body & Intake Cleaner

Profesionální přípravek speciálně vytvořený pro absolutně bezpečné a velice
efektivní odstranění úsad ze senzoru váhy vzduchu. Efektivně a rychle
odstraňuje úsady z tepelného drátu, plastových a gumových součástí.
Po aplikaci se velice rychle odpařuje. Bezpečný pro katalyzátory a lambda
sondu. Navrací motoru výkon, eliminuje jízdní problémy, snižuje spotřebu
paliva a emise.

Excelentní přípravek pro efektivní odstranění karbonových úsad ze škrtící
klapky, sání, ventilu regulace otáček a EGR ventilu. Odstraňuje nejhouževnatější úsady z EGR ventilu. Obsahuje speciální látky, které působí lubrikačně
a antikorozivně, je bezpečný pro katalyzátory a lambda sondy.

TOP VÝROBEK
Servis posilovače řízení
BG 108 PSF Quick Clean
Bezpečný a vysoce efektivní přípravek pro odstranění
úsad ze systému posilovače řízení. Odstraňuje úsady
z čerpadla, ozubení, vedení a ventilů. Prodlužuje životnost a zamezuje opotřebení.

BG 330 Power Steering Conditioner
Speciální kondicionér posilovače řízení, který předchází a zastavuje únik
kapaliny, zajišťuje hladký chod a eliminuje nežádoucí zvuky a „škubání“
posilovače řízení. Zvyšuje výkon kapaliny. Snižuje opotřebení a udržuje
v čistotě celý vnitřní systém posilovače řízení (ventily, ozubení, pružiny,
čerpadlo, atd.). Zabraňuje srážení a vysychání kapaliny.

BG 332 PSF Power Clean Red
Unikátní kapalina s trojnásobnou životností, která podporuje
výplach systému posilovače řízení a zároveň slouží jako náplň
posilovače řízení. Speciálně vytvořená pro snížení opotřebení čerpadla a celého systému. Obsahuje čistící komponenty, odstraňuje
nežádoucí zvuky a škubání, zabraňuje pěnění kapaliny a vytváření
vysokých teplot v systému. Vysoký viskozitní index a termální
stabilita pro vynikající výkon v extrémních teplotách.
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BG 334
Syntetic Power Steering Fluid
Má obdobný účinek jako BG 332, ale obsahuje syntetickou kapalinu pro vozy VW Group a další automobily,
které mají předepsanou syntetickou kapalinu.
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Servis diferenciálů a převodovek
BG 325 Multi-Gear
Concentrate

BG 105
Quick Clean

BG 328 LS II

Profesionální přídavek do převodového oleje, vytváří velmi silný film,
který extrémně snižuje tření, snižuje teplotu v převodovce, snižuje
opotřebení komponentů, odstraňuje
chvění a nežádoucí zvuky. Zajišťuje
velmi snadné a hladké řazení.
Prodlužuje životnost převodového
oleje. Snižuje náklady na údržbu.
Použití do všech manuálních převodovek, reduktorů a diferenciálů.

PRAKTICKÝ
UZÁVĚR PRO
SNADNĚJŠÍ
APLIKACI

BG 751 Ultra Guard LS

Profesionální přípravek pro diferenciály s mezním tření (LS - Limited
Slip) může být použit i v převodových
olejích klasifikace API GL-5. Vytváří
vysoce odolný film, který zabraňuje
slepování/prokluzování LS diferenciálů, „škubání“ a tvorbě nežádoucích
zvuků. Snižuje opotřebení, prodlužuje
životnost oleje. Zajišťuje klidný a tichý
chod diferenciálů a převodovek,
hladké a snadné řazení. Eliminuje
chvění v diferenciálu po celou dobu
životnosti oleje.

Rychle a efektivně
odstraňuje úsady
z motoru, mechanických převodovek
a diferenciálů. Rychlý
proces čištění
jen 10-15 minut.
Servis se provádí
před výměnou oleje.

Ostatní produkty BG

SAE 75W-90
Zcela unikátní, plně syntetický převodový olej se
speciální přísadou BG 328. Vytváří vysoce odolný
film, který zabraňuje slepování/prokluzování LS diferenciálů, „škubání“ a tvorbě nežádoucích zvuků.
Snižuje opotřebení, prodlužuje životnost oleje.
Zajišťuje klidný a tichý chod diferenciálů a převodovek,
hladké a snadné řazení.
Eliminuje chvění po celou dobu životnosti oleje.
Zaručuje velmi vysokou termální stabilitu v širokém
spektru operačních teplot. Excelentní výkon při
vysokých i nízkých teplotách, bod tuhnutí – 40 °C!
Doporučené použití: převodovky, diferenciály
a samosvorné diferenciály.

BG 416 Silicone Lubricant

BG 438 In-Force

Profesionální čiré silikonové mazivo ve spreji,
které je určené jako prevence proti nežádoucímu přilepování materiálů. Má extrémně
dlouhou životnost ve velmi širokém spektru
operačních teplot. Odolává kyselinám, zásadám, vlhkosti, zabraňuje vzniku koroze
a rzi. Po aplikaci penetruje do pórů povrchů
a zůstává ve stejné konzistenci (netuhne,
nevypařuje se).

Penetrační olej, který
zabezpečuje zastavení
koroze, maže volné
součásti. Snadné povolení
zarezlých součástí. Vytváří
na povrchu ochranný film
proti korozi.

NOVINKA

TOP VÝROBEK
BG HCF Lubricant
BG 498 – aerosol
BG 605 – plastické mazivo
Mazivo do extrémních podmínek

BG 480 White Lithium Grease
Profesionální aerosolové bílé plastické mazivo
na lithiové bázi, vyvinuté pro snadnou aplikaci
v obtížně přístupných místech. Obsahuje
unikátní aditiva proti vzniku koroze a oxidace
s prodlouženou životností. Vynikající univerzální
mazivo pro mazání ložisek, šoupátek a dalších
stovek aplikací.

Unikátní mazivo určené pro nejnáročnější podmínky, jako je přítomnost soli, slané vody,
vysoká prašnost, chemikálie a další látky, které klasická maziva degradují. Je určené jako
voděodolné víceúčelové mazivo pro klasické i vysoké operační teploty. Má velmi vysoký
bod skápnutí 260°C. Pro ložiska, vysokorychlostní kuličková ložiska vedení, posuvy, točny, podvozky, čepy a další aplikace. Vyznačuje se velmi vysokou mechanickou stabilitou
a vynikající ochranou před působení rzi a koroze.

NOVINKA

BG 495 Chain-Lube

Auto Kopta s. r. o.
Ke Hradu 1579/25 – sídlo, Drážďanská 44 – prodejna,
400 03 Ústí nad Labem
tel.: 475 500 622, mob.: 603 829 240
j.kopta@autokopta.cz, www.autokopta.cz

I. O. B., spol. s r. o.
Dopraváků 723 • 184 00 Praha 8
Tel.: 283 085 213, 216 • Fax: 283 085 263
info@iob.cz, www.iob.cz
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Vynikající a absolutně bezpečný přípravek, který
efektivně eliminuje pískání a chvění brzdových
destiček. Přípravek penetruje do materiálu
brzdových destiček, kde zabraňuje tvorbě chvění
a zastaví nebo velmi výrazně redukuje nežádoucí
zvuky. Speciální impregnace redukuje přilepování destičky k rotoru. Splňuje bezpečnostní
standardy Motor Vehicle Safety Standard
no. 105-83 – hydraulic brake system.

Rychlý a efektivní čistící sprej
k čištění bubnů, kotoučů, pružin, atd.
v brzdové soustavě. Neobsahuje
chlorfluorkarbony.

Čechy

Výhradní zastoupení BG Products, Inc.
pro Českou a Slovenskou republiku

BG 860 Stop Squeal

BG 403
Non-Chlorinated Brake
Cleaner

Vyvinutý pro mazání válečkových řetězů.
Používá se tam, kde je nutno použít
adhezivní mazání. Je voděodolný. Odolává
extrémním teplotám v mrazu i horku. Zlepšuje tření a vytváření tepla. Pro motocyklové
řetězy.

DEMAR Partners s. r. o.
Machatého 682, 152 00 Praha 5
mob.: 777 132 155
v.marus@dekarbonizace-motoru.cz, www.dekarbonizace-motoru.cz

Morava

Petr Šlauf
Palackého 264, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
tel.: 318 665 688, mob.: 602 665 688
petrslauf@tiscali.cz

Jiří Štěpán
Drnovice 156 – sídlo, Na Hraničkách 36, Vyškov – provozovna a prodej
mob.: 777 042 729
bg.produkty@gmail.com, www.autodilna-stepan.cz

AUTOBADOS – nákupní družstvo
V Lučinách 355, 463 12 Liberec 25
tel.: 482 736 3733, mob.: 602 492 191
m.hradiste@autodily-bados.cz, www.autodily-bados.cz

Radim Jureček
Opavská 85, 747 64 Ostrava-Velká Polom
tel.: 553 770 295, mob.: 608 112 986, 777 590 998
radim.jurecek@namazat.cz, www.namazat.cz
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