
کاتالوگ محصوالت سرمایشی پیاکو



پیاکــو در ســال ۱۳۹۶ بــه منظــور ارائــه محصوالــت پرکاربــرد و مــدرن در صنعــت تأسیســات و ســاختمان و بــا هــدف ارائــه 
راهکارهــای نویــن، خالقانــه، مؤثــر و ســبز بــه مشــتریان راه انــدازی شــده اســت. در اولیــن ســال فعالیــت، ایــن شــرکت بــا ارائــه 
محصوالت شرکت های RBM و EUROTIS ایتالیا و ADEY انگلستان فعالیت خود در زمینه گرمایش و راهکارهای نوین آن آغـاز نمود.
 ERRECOM پیاکــو در ســـال ۱۳۹۷ بــا هــدف گستـــرش ســبد محصـــوالت خود در زمینــــه هــای سرمایــــش و خــودرو، محصــــوالت
ــی  ــر مغناطیســ ــد فیلت ــت و تولی ــه طراحی،ثب ــدام ب ــال اق ــن س ــت.همچنین در ای ــوده اس ــه نم ــود ارائ ــتریان خ ــه مش ــا را ب ایتالی
ــدار  ــوی م ــت شستشـ ــود، کیـ ــوالت خ ــل محصــ ــتای تکمیــ ــو در راس ــال ۹۸ ،پیاک ــود. در س ــام MAGY نم ــا ن ــش ب ــدار گرمایـ م
ــکاری  ــا هم ــال، ب ــن س ــود. در همی ــه نم ــازار عرضـ ــه ب ــچ را ب ــا ۸ این ــچ ت ــه از سایز۱اینـ ــی موتورخان ــر مغناطیسـ ــش و فیلت گرمای
یکــی از پیشــروترین شــرکت هــای انگلیســی در زمینــه تولیــد محلــول هــای افزودنــی سیســتم، اقــدام بــه تولیــد محلــول 
ــتم  ــران سیس ــات و کارب ــدگان خدم ــه دهن ــندگان، ارائ ــا فروش ــتریان م ــش نمود.مش ــدار گرمای ــر م ــتی گی ــول نش ــظ و محل محاف
ــه مشــتریان ــات ب ــن محصــوالت و خدم ــه ای تری ــن و حرف ــه بهتری ــا ارائ ــیوخودرو هســتند و رســالت م ــشی، گرمایشـ هــای سرمایـ
می باشد. از ارزش های کلیدی در توسعه پیاکو کمک به حفظ محیط زیست، حفظ سرمایه مشتریان و توسعه پایدار مبتنی بر ارزش ها می باشد.

فهرست محصوالت سرمایشی پیاکو                                                                                                             
EXTREME ULTRA .................................................................................................................................................................................... نشتی گیر - کولرگازی، مینی چیلر و چیلر
EXTREME WHITE ULTRA ...................................................................................................................................................................  R290  و R600 نشتی گیر مخصوص گازهای
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COMPRESSOR+ ........................................................................................................................................................ افزودنی سیستم حین تعویض کمپرسور یا شستشوی سیستم
BEST BUBBLES ............................................................................................................................................................................. حباب ساز برای پدیدارسازی نشتی های ریز مبرد
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EXTERNAL P ..................................................................................................................................................................................... نشتی گیر روکار قطعات پالستیکی - 20 گرم
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WOOFI ................................................................................................................................................................................................... رفع بوی نامطبوع حیوان خانگی - ۱ لیتر
POWER CLEAN IN ..........................................................................................................................................................................اسپری شستشوی اواپراتور - ۶00 میلی لیتر
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NO-AGE PLUS ..................................................................................................................... محلول ضد خوردگی و محافظت از کندانسور و اواپراتور در مقابل خوردگی - ۷50 میلی لیتر
EVO TABS .................................................................................................................................................................................................... قرص شستشوی اواپراتور - قلیایی
ALKALINE TABS .......................................................................................................................................................................................... قرص شستشوی کندانسور - قلیایی
ACID TABS ................................................................................................................................................................................................ قرص شستشوی کندانسور - اسیدی
TOTAL CARE .......................................................................................................................................پاکسازی و احیای کامل سیستم های سرمایشی بدون بایوساید - 200 میلی لیتر
SEAL UP ................................................................................................................................................................................ نوار تفلون مایع )قفل رزوه( همه کاره - 50 میلی لیتر
BELNET............................................................................................................................................................................... کپسول شستشوی داخل سیکل تبرید - ۷50 میلی لیتر
PH7 CLEANER .......................................................................................................................................................................خنثی - یک لیتر PH افشانه ی شستشوی اواپراتور با
STOP HEAT ............................................................................................................................................................................................................... خمیر حرارتی - ۶00 گرم
POE 32 ................................................................................................................................................................................................................... POE32 روغن روان کننده
MINERAL OIL 32 ......................................................................................................................... روغن معدنی روان کننده MINERAL OIL32 برای سیستم های تهویه مطبوع و تبرید
PAG ...................................................................................................................................................................................................)PAG روغن روان کننده کمپرسور )از نوع
PAG|POE ............................................................................................................................................................................................................... کیت تست روغن کمپرسور
Stop Up Power Steering .................................................................................................................................................................................. نشتی گیر روغن فرمان ماشین
Stop Up Power Engine ............................................................................................................................................................................................... نشتی گیر روغن موتور
Stop Up Power Hydraulic .................................................................................................................................................................................... نشتی گیر روغن هیدرولیک
Stop Up Power Transmission .............................................................................................................................................................. نشتی گیر روغن گیربکس )انتقال قدرت(

                                                                                                           
۶
۷
۸
۹

۱0
۱۱
۱2
۱۳
۱4
۱5
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
20
2۱
22
2۳
24
25
2۶
2۷
2۸
2۹
۳0
۳۱
۳2
۳۳
۳4
۳5
۳۶
۳۷



ERRECOM، در ســال 200۱ در شــهر برشــا ایتالیــا تاســیس شــده اســت و تــا بــه امــروز در زمینــه 
طراحــی و تولیــد محصــوالت بــه منظــور ارائــه راهکارهــای خالقانــه جهــت رفــع مشــکالت در سیســتم 
هــای سرمایشــی و تهویــه مطبــوع توانســته اســت خــود را بــه عنــوان برنــد برتــر جهانــی، معرفــی نمایــد.

دو ســال پس از تأســیس شــرکت، صادرات به ســایر کشــورها آغاز گردید و در ســال 2005 محصوالت 
مربــوط بــه نگهــداری سیســتم سرمایشــی اتومبیــل را نیــز توســعه داد. شــرکت ERRECOM در ســال 
200۸ موفــق بــه ابــداع محصولــی جدیــد و اساســی بــرای رفـــع مشــکل نشتـــــی هــای ریــز در سیســتم 
هـــای سرمایشــی و تهویــه مطبــــوع گردیـــد. در نتیجـــه موفــق بــه کســـب جوایــز بیــن المللــی بســیاری 
شــد. ایــن شــرکت در ســال 200۸ موفــق بــه صــادرات محصــوالت خــود بــه پنجــاه کشــور گردیــد و در 
ادامــه توســعه کســب و کار خــود، هــم اکنــون دارای ۶000 متــر فضــای سرپوشــیده و ۱0000 متــر 
فضــای ســرباز تولیــدی مــی باشــد و بــه ۹2 کشــور جهـــان صــادرات دارد. ERRECOM دارای گواهـــی 

کیفیــت UNI EN ISO 9001/2008 و گواهــی TUV SUD ایتالیــا مــی باشــد.
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خودروخودرو صنعتیصنعتی خانگیخانگی

۶

EXTREME ULTRA

برای مشاهده تصاویر بیشتر، اطالعات تکمیلی و سواالت متداول درباره این محصول، تصویر روبرو را اسکن نمائید

یــک نشــتی گیــر مبــرد کارآمــد و کاربــردی جهــت آشکارســازی و رفــع کامــل نشــتی هــای ریــز 
مبــرد در سیســتم هــای تراکمــی مــی باشــد. ایــن محصــول عــاری از هــر گونــه پلیمــر بــوده و 
نشتـــی هــای تــا 0.3mm را بــه طــور کامــل رفــــع خواهــد نمــود. ۶ میلــی لیتــر از محصــول بــرای 
تزریــق در تمامــی یخچــال هــای خانگــــی و صنعتــــی، کولرهــــای گازی، مینــی چیلرهــا و چیلــــرها 
و بــه طــور کلــی سیســتم هـــــای تبریــد تراکمــــی تــا ظرفیــت  BTU/hr 72000 )۶تــن تبریــد( 

کافــی مــی باشــد. ایــن محصــول در دســته  »احیــاء« از چهارگانــه پیاکــو مــی باشــد.

مزایا و مشخصات فنی:
)Ø=0.3 mm( گرفتن نشتی های ریز در تمام طول مسیر عبوری مبرد، بدون اهمیت جنس محل نشتی •

R1234yf و R410a ؛ R32 مناسب برای تمامی مبردها از جمله •
)MINERAL - ALKYLBENZENE - POE - PAO - PAG( سیستم های تراکمی )مناسب برای هر نوع روان کننده ی )روغن •

UV قابلیت رویت محل نشتی با آشکارساز •
• جلوگیری از نشتی های آتی سیستم

• استفاده آسان و سریع
• بدون مواد پلیمری

• غیر قابل اشتعال
• کاهش چشمگیر صدای کمپرسور

• عدم واکنش در حضور اکسیژن
• عدم واکنش در حضور رطوبت

• عدم آسیب به سیستم و قطعات آن
• عدم آسیب به دستگاه شارژ و ریکاوری

• بی ضرر برای سرویس کار و مصرف کننده
• بی ضرر برای محیط زیست

• قابلیت استفاده نامحدود از اتصاالت همراه
• مجهز به تمام اتصاالت مورد نیاز جهت تزریق
• قابلیت استفاده نامحدود از اتصاالت همراه

• ساخت ایتالیا

توضیحاتتعداد در کارتنتعداد در بستهکد سفارش

TR1163.AL2220* اتصاالت به همراه محصول

* در صورت سفارش تکی محصول، اتصاالت به صورت جداگانه سفارش داده شود .
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۷

EXTREME WHITE ULTRA

برای مشاهده تصاویر بیشتر، اطالعات تکمیلی و سواالت متداول درباره این محصول، تصویر روبرو را اسکن نمائید

ایــن نشــتی گیــر بــه طــور خــاص بــه منظــور گرفتــن نشــتی هــای ریــز سیســتم هــای تراکمــی 
ــده  ــی ش ــد طراحــ ــی کننــ ــر( کار م ــتعال پذی ــای اش ــای R۶00 و R2۹0 )گازه ــا مبرده ــه ب ک
اســت.۶میلی لیتــر از محصــول بــرای تزریق در سیســتم هـــای تراکمــــی حداکثـــــر تا ظرفیـــــت

BTU/hr 24000 )2تــن تربریــد( کافــی مــی باشــد. ایــن محصــول در دســته  »احیــاء« از 
ــو مــی باشــد. ــه پیاک چهارگان

مزایا و مشخصات فنی:
)Ø=0.3 mm( گرفتن نشتی های ریز در تمام طول مسیر عبوری مبرد، بدون اهمیت جنس محل نشتی •

R600 و R290 مناسب برای مبردهای •
)MINERAL - ALKYLBENZENE - POE - PAO - PAG( سیستم های تراکمی )مناسب برای هر نوع روان کننده ی )روغن •

• جلوگیری از نشتی های آتی سیستم
• استفاده آسان و سریع

• بدون مواد پلیمری
• غیر قابل اشتعال

• کاهش چشمگیر صدای کمپرسور
• عدم واکنش در حضور اکسیژن
• عدم واکنش در حضور رطوبت

• عدم آسیب به سیستم و قطعات آن
• عدم آسیب به دستگاه شارژ و ریکاوری

• بی ضرر برای سرویس کار و مصرف کننده
• بی ضرر برای محیط زیست

• مجهز به اتصال “SAE  1/4 مورد نیاز جهت تزریق

• قابلیت استفاده نامحدود از اتصاالت همراه
• ساخت ایتالیا

توضیحاتتعداد در کارتنتعداد در بستهکد سفارش

TR1176.AL.H4.S2۱۳0* اتصاالت به همراه محصول

* در صورت سفارش تکی محصول، اتصاالت به صورت جداگانه سفارش داده شود .

نشتی گیر - کولرگازی، مینی چیلر و چیلر
احیاءاحیاء

R290  و R600 نشتی گیر مخصوص گازهای
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خانگیصنعتیخودرو

۸

COOL SHOT ULTRA

برای مشاهده تصاویر بیشتر، اطالعات تکمیلی و سواالت متداول درباره این محصول، تصویر روبرو را اسکن نمائید

ــی  ــای گازی، مین ــی کولره ــق در تمام ــرای تزری ــی ب ــد جزئ ــاده چن ــک م COOL SHOT ULTRA ی
ــی را  ــای تراکم ــتم هــ ــه سیس ــرمایش اولی ــه س ــد ک ــی باش ــا م ــا و خودروه ــا و چیلره چیلره
ــای  ــال ه ــی یخچ ــق در تمام ــرای تزری ــول ب ــر از محص ــی لیت ــد. ۶ میل ــی گردانـ ــا برم ــه آن ه ب
خانگــی و صنعتــی، کولرهــای گازی،مینــی چیلرهــا، چیلرهــا و بــه طــور کلــی سیســتم هــای تبریــد 
تراکمــی تــا ظرفیــت  BTU/hr 72000 )۶تــن تبریــد( کافــی مــی باشــد. ایــن محصــول در دســته  

ــه پیاکــو مــی باشــد. »شستشــو« از چهارگان

مزایا و مشخصات فنی:
• کاهش چشمگیر صدای کمپرسور

• افزایش ۶2 درصد قدرت روان کنندگی در کمپرسور
• افزایش ۳0 تا 40 درصدی ظرفیت سرمایی

• افزایش تا ۷۶ درصدی انتقال حرارت در کویل های سرمایشی
• افزایش 20 تا 50 درصد عمر کمپرسور
• افزایش ۷0 تا ۸0 درصد عمر سیستم

R1234yf و R410a ؛ R32 مناسب برای تمامی مبردها از جمله •
)MINERAL - ALKYLBENZENE - POE - PAO - PAG( سیستم های تراکمی )مناسب برای هر نوع روان کننده ی )روغن •

• کاهش 20 درصدی هزینه های تعمیر و نگهداری

• استفاده آسان و سریع
• بی ضرر برای سرویس کار و مصرف کننده

• قابلیت استفاده نامحدود از اتصاالت همراه
• مجهز به تمام اتصاالت مورد نیاز جهت تزریق

• ساخت ایتالیا

توضیحاتتعداد در کارتنتعداد در بستهکد سفارش

TR1170.AL6.H1۶20* اتصاالت به همراه محصول

* در صورت سفارش تکی محصول، اتصاالت به صورت جداگانه سفارش داده شود .
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۹

SUPER DRY ULTRA

برای مشاهده تصاویر بیشتر، اطالعات تکمیلی و سواالت متداول درباره این محصول، تصویر روبرو را اسکن نمائید

ــت در  ــکیل رطوب ــری از تش ــذف و جلوگی ــت ح ــت زدا، جه ــی رطوب ــک افزودن ــول ی ــن محل ای
داخــل ســیکل تبریــد تمامــی یخچــال هــای خانگــی و صنعتــی، کولرهــای گازی، مینــی چیلرهــا 
و چیلرهــا مــی باشــد. ایــن مــاده جهــت پایــداری بیشــتر روان کننــده و جلوگیــری از تشــکیل 
رطوبــت در ســیکل تبریــد طراحــی شــده اســت. ۶ میلــی لیتــر از محصــول بــرای تزریــق در 
تمامــی کولرهــای گازی، مینــی چیلرهــا و چیلرهــا و بــه طــور کلــی سیســتم هــای تبریــد تراکمــی 
ــول در  ــن محص ــد. ای ــی باش ــی م ــد( کاف ــن تبری ــت BTU/hr 72000 )۶ت ــا ظرفی ــر ت حداکث

دســته  »احیــاء« از چهارگانــه پیاکــو مــی باشــد.

مزایا و مشخصات فنی:
• عاری از متانول

• بدون ضرر برای تجهیزات درزبندی سیستم و قطعات سیستم تبرید
• کمک به عدم تشکیل اسید در سیستم

HCFCs و HFCs ، CFCs افزایش راندمان فیلتر ضد رطوبت سیستم از جمله •
R1234yf و R410a مناسب برای تمامی مبردها از جمله •

• مناسب برای هر نوع روان کننده ی )روغن( سیستم های تراکمی 
• عدم تاثیرگذاری روی کیفیت و کارکرد مبرد

• عدم تاثیر گذاری بر کارکرد و توان سیستم
• عاری از اجزای جامد

• عدم آسیب به دستگاه شارژ و ریکاوری
• بی ضرر برای سرویس کار و مصرف کننده

• مجهز به تمام اتصاالت مورد نیاز جهت تزریق
• قابلیت استفاده نامحدود از اتصاالت همراه

• ساخت ایتالیا

توضیحاتتعداد در کارتنتعداد در بستهکد سفارش

TR1174.AL6.H3۶20* اتصاالت به همراه محصول

* در صورت سفارش تکی محصول، اتصاالت به صورت جداگانه سفارش داده شود .

ضد رطوبت برای سیستم های تراکمی - ۶ میلی لیترافزایش راندمان عملکرد سیستم های تراکمی - ۶ میلی لیتر 
احیاء شستشو



w w w . p y a c o . i r

خانگیصنعتیخودرو

۱0

ACID TEST

برای مشاهده تصاویر بیشتر، اطالعات تکمیلی و سواالت متداول درباره این محصول، تصویر روبرو را اسکن نمائید

یــک محلــول کاربــردی بــرای تشــخیص حالــت اســیدی در تمامــی کولرهــای گازی، مینــی چیلرهــا، 
چیلرهـــا و بــه طــور کلــی سیســتم هــــای تبریــد تراکمـــی مــی باشــد. تشــخیص حالــت اســیدی 
یــک قــدم اساســی، ســریع و دقیــق در فرآینــد نگهــداری و تعمیــرات سیســتم هــای تراکمــی 
ــون« از  ــته »آزم ــول در دس ــن محص ــت. ای ــده اس ــودن روان کنن ــیدی ب ــخیص اس ــرای تش ب

چهارگانــه پیاکــو مــی باشــد. 

یک قطره از روغن درون یک بسته ریخته و با تغییر رنگ به زرد، سبز متوجه می شویم که 
بسته اسیدی شده است. رنگ زرد میزان  اسیدی در باالترین حالت ممکن را نشان می دهد.

مزایا و مشخصات فنی:
)MINERAL - ALKYLBENZENE - POE - PAO - PAG( سیستم های تراکمی )مناسب برای هر نوع روان کننده ی )روغن •

• تشخیص نتیجه تست در چند ثانیه
• استفاده آسان و سریع

• زیست تخریب پذیر
•  غیرقابل اشتعال

• غیرسمی و بی خطر
• ارزان قیمت در مقایسه با سایر روش ها

• هر بسته جهت انجام 4 تست
• ساخت ایتالیا

نحوه استفاده:

تعداد در کارتنتعداد در بستهنوعکد سفارش

RK1349-۱۱۹
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NO-ACID ULTRA

برای مشاهده تصاویر بیشتر، اطالعات تکمیلی و سواالت متداول درباره این محصول، تصویر روبرو را اسکن نمائید

ــث  ــه باع ــی ک ــی های ــی ناخالص ــردن تمام ــن ب ــرای از بی ــده ب ــی کنن ــک خنث ــول ی ــن محص ای
ــری  ــت جلوگی ــیدی، جه ــت اس ــردن حال ــن ب ــن از بی ــوند و همچنی ــی ش ــتم م ــیدیته سیس اس
ــه ذرات اســیدی  ــاده ب ــن م از ســوراخ شــدن سیســتم و ســوختن کمپرســور مــی باشــد.  ای
موجــود چســبیده و آنهــا را از بیــن مــی بــرد. حالــت اســیدی ممکــن اســت ناشــی از تجزیــه گاز 
مبــرد یــا روان کننــده، رطوبــت و فرســودگی باشــد و بــا تزریــق ایــن محصــول ســبب جلوگیــری 
از اســیدی شــدن سیســتم و کولــر گازی مــی گــردد. ۶ میلــی لیتــر از محصــول بــرای تزریــق در 
تمامــی یخچــال هــای خانگــی و صنعتــی، کولرهــای گازی، مینــی چیلرهــا، چیلرهــا و بــه طــور کلــی 
سیســتم هــای تبریــد تراکمــی تــا ظرفیــت BTU/hr 72000 )۶تــن تبریــد( کافــی مــی باشــد. 

مزایا و مشخصات فنی:
• حذف کامل اسید از سیکل تبرید

• خنثی کردن حالت اسیدی بعد از سوختن کمپرسور
• خنثی کردن حالت اسیدی احتمالی در صورت استفاده از دستگاه شارژ و ریکاوری

• مناسب برای هر نوع روان کننده ی )روغن( سیستم های تراکمی 
• عدم تاثیرگذاری روی کیفیت و کارکرد مبرد

• عدم تاثیر گذاری بر کارکرد و توان سیستم
• ایده آل در زمان سرویس و نگهداری

• اثرگذاری سریع بعد از تزریق
• بی ضرر برای سرویس کار و مصرف کننده

• مجهز به تمام اتصاالت مورد نیاز جهت تزریق
• قابلیت استفاده نامحدود از اتصاالت همراه

• مجهز به یک آداپتور “SAE  5/16 مخصوص انواع سیستم های سرمایشی

• ساخت ایتالیا

توضیحاتتعداد در کارتنتعداد در بستهکد سفارش

TR1175.AL.H3.S2۱20* اتصاالت به همراه محصول

* در صورت سفارش تکی محصول، اتصاالت به صورت جداگانه سفارش داده شود .

خنثی کننده - کولر گازی، مینی چیلر و چیلر کیت تست اسید برای مبرد و روان کننده - ۶ میلی لیتر
آزمون
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COMPRESSOR+

برای مشاهده تصاویر بیشتر، اطالعات تکمیلی و سواالت متداول درباره این محصول، تصویر روبرو را اسکن نمائید

+compressor یــک محلــول افزودنــی بــرای بازگردانــدن حالــت ایــده آل ســیکل تراکمــی مــی باشــد و 
ــا شستشــوی سیســتم مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. بعــد از ســوختن  حیــن تعویــض کمپرســور و ی
کمپرســور،ذرات ناخالــص مختلفــی در سیســتم پدیــدار مــی شــوند )هیدروفلوریــک، اســید کربونیــک، 
اســید کلریدریــک، رطوبــت و ذرات ســنگین بجــا مانــده از فراینــد شستشــو(. ایــن ذرات باعــث کاهــش 

عمــر قطعــات و کارکــرد سیســتم مــی گردنــد.
در حالــت عــادی، قبــل از نصــب کمپرســور جدیــد بــرای جایگزینــی بــا کمپرســور قبلــی، جداســازی قطعــات 
و شستشــوی آن هــا بــا محلــول شستشــو جهــت جلوگیــری از خرابــی قطعــات سیســتم اجبــاری اســت ولــی 
بــا تزریــق  +compressor بــه همــراه روغــن روانــکار بــه سیســتم، ایــن مــاده ذرات ناخالصــی را بــه خــود 
جــذب نمــوده و بــا خنثــی ســازی آن ذرات، از آســیب رســیدن بــه اجــزا و قطعــات سیســتم، جلوگیــری مــی 
نمایــد. اضافــه نمــودن ایــن مــاده بــه سیســتم عــالوه بــر جلوگیــری از خرابــی هــای سیســتم باعــث بــاال 

رفتــن راندمــان کارکــرد سیســتم مــی گــردد.
۶ میلــی لیتــر از محصــول بــرای تزریــق در تمامــی کولرهــای گازی، مینــی چیلرهــا و چیلرهــا و بــه طــور 
کلــی سیســتم هــای تبریــد تراکمــی بــه همــراه 400 میلــی لیتــر روغــن روان کننــده کافــی مــی باشــد.

مزایا و مشخصات فنی:
• حذف و خنثی سازی کامل ناخالصی ها و آلودگی های داخل سیکل تبرید

)MINERAL - ALKYLBENZENE - POE - PAO - PAG( سیستم های تراکمی )مناسب برای هر نوع روان کننده ی )روغن •
• استفاده سریع و آسان

• اثربخشی سریع
• عدم آسیب به سیستم و قطعات سیستم

•  بی ضرر برای سرویس کار و مصرف کننده
• مجهز به یک آداپتور مخصوص انواع سیستم های گرمایشی

• ساخت ایتالیا

توضیحاتتعداد در کارتنتعداد در بستهکد سفارش

TR1162.AL.01.S2۱۳0بدون نیاز به اتصال
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BEST BUBBLES

برای مشاهده تصاویر بیشتر، اطالعات تکمیلی و سواالت متداول درباره این محصول، تصویر روبرو را اسکن نمائید

Best Bubbles یــک محلــول کاربــردی بــرای تشــخیص و آشکارســازی ســایز نشــتی هــای ریــز 
مبــرد در طــول ســیکل تراکمــی مــی باشــد. بــا اســپری نمــودن ایــن محلــول از فاصلــه نزدیــک 
بــه محــل نشــتی، بــه لطــف فرموالســیون ایــن مــاده و بــا چســبیدن آن بــه ســطح، وجــود نشــتی 
در کســری از ثانیــه بــا ایجــاد حبــاب بــزرگ و ضخیــم در محــل تشــخیص داده مــی شــود. ایــن 

محصــول در دســته »آزمــون« از چهارگانــه پیاکــو مــی باشــد.

مزایا و مشخصات فنی:
• یک لیتر

• آماده مصرف
• بازده دمایی 40- تا ۸0 درجه سانتیگراد

• قدرت باال در چسبندگی به سطح 
• استفاده سریع و آسان

• عدم آسیب به سیستم و قطعات سیستم
• بی ضرر برای سرویس کار و مصرف کننده

• بی ضرر برای محیط زیست
• ساخت ایتالیا

تعداد در کارتنتعداد در بستهکد سفارش

TR1143.K.01۱۶

حباب ساز برای پدیدارسازی نشتی های ریز مبرد افزودنی سیستم حین تعویض کمپرسور یا شستشوی سیستم
آزمون
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EXTERNAL

برای مشاهده تصاویر بیشتر، اطالعات تکمیلی و سواالت متداول درباره این محصول، تصویر روبرو را اسکن نمائید

یــک محصــول قابــل نصــب از روی لولــه و تجهیــزات سیســتم هــا جهــت از بیــن بــردن نشــتی 
هایــی تــا قطــر 5 میلــی متــر مــی باشــد. اســتفاده از ایــن محصــول بــرای نشــتی گیــری مبردهــا 
و گازهــای قابــل اشــتعال بــه شــدت توصیــه مــی گــردد چــرا کــه جوشــکاری در چنیــن محــل 
هایــی بســیار دشــوار مــی باشــد. جهــت اســتفاده کافــی اســت کــه تکنســین بــا مالــش ایــن 
محصــول بــا حــرارت دســت و قــرار دادن آن روی محــل نشــتی در زمــان داغ شــدن آن، نشــتی 
را گرفتــه و از بــرش و جوشــکاری محــل بــی نیــاز باشــد. ایــن محصــول بــرای نشــتی گیــری 
از محــل هایــی حداکثــر تــا قطــر 5 میلــی متــر بــا جنــس فلــزی یــا پالســتیکی طراحــی و تولیــد 
شــده اســت و روان کننــده هــا، مــواد افزودنــی و مبردهــا بــر روی آن بــی اثــر مــی باشــند. بــا 
توجــه بــه مقاومــت ایــن محصــول در مقابــل تغییــرات دمایــی، مــی تــوان چــه در ســمت فشــار 
ــول در  ــن محص ــرد(. ای ــا س ــرم ی ــتفاده کرد)گ ــن از آن اس ــار پایی ــمت فش ــه در س ــاال و چ ب

دســته »احیــاء« از چهارگانــه پیاکــو مــی باشــد.

مزایا و مشخصات فنی:
R290 و R600 قابل استفاده با تمامی مبردها و گازهای قابل اشتعال از قبیل  •
• قابلیت استفاده بر روی انواع فلزات از قبیل مس، آلومینیوم، آهن و استیل

• قابل استفاده بر روی لوله های با جنس ترموپالستیک
• مناسب برای هر نوع روان کننده ی )روغن( سیستم های تراکمی

R1234yf و CFC ،HCFC ،CO2 ،R32 مقاوم در برابر تمامی مبردها از جمله •
• مقاوم در برابر تمامی محلول های شستشو از جمله ترکیبات کلر

• استفاده سریع و آسان
• مقاوم در برابر تغییر مداوم دما از ۱00- تا 2۷0 درجه سانتیگراد

• ساخت ایتالیا
• مقاومت در برابر فشار بسته به قطر نشتی:

تعداد در کارتنتعداد در بستهکد سفارش

TR1166.01۱۶0

Barmm

571

502

405

w w w . p y a c o . i r

خانگیصنعتیخودرو

۱5

EXTERNAL P

برای مشاهده تصاویر بیشتر، اطالعات تکمیلی و سواالت متداول درباره این محصول، تصویر روبرو را اسکن نمائید

Barmm

571

502

405

ــن  ــت از بی ــزات پالســتیکی سیســتم هــا جه ــر روی تجهی ــب خارجــی ب ــل نص ــک محصــول قاب ی
ــا قطــر 5 میلــی متــر مــی باشــد. ــردن نشــتی هــای ت ب

از کاربردهــای دیگــر ایــن محصــول قابلیــت مصــرف بــرای نشــتی گیــری در سیســتم لولــه کشــی 
اســت.طریقه مصــرف ایــن محصــول ماننــد External اســت. ایــن محصــول در دســته »احیــاء« 

از چهارگانــه پیاکــو مــی باشــد.

مزایا و مشخصات فنی:
•  قابل استفاده روی قطعات پالستیکی سیستم

•  قابلیت استفاده در سیستم لوله کشی
R290 و R600 قابل استفاده با تمامی مبردها و گازهای قابل اشتعال از قبیل  •

)MINERAL - ALKYLBENZENE - POE - PAO - PAG( سیستم های تراکمی )مناسب برای هر نوع روان کننده ی )روغن •
R1234yf و CFC ،HCFC ،CO2 ،R32 مقاوم در برابر تمامی مبردها از جمله •

• مقاوم در برابر تمامی محلول های شستشو از جمله ترکیبات کلر
• استفاده سریع و آسان

• مقاوم در برابر تغییر مداوم دما از ۱00- تا 2۷0 درجه سانتیگراد
• ساخت ایتالیا

• مقاومت در برابر فشار بسته به قطر نشتی:

تعداد در کارتنتعداد در بستهکد سفارش

TR1172.01۱۶0

نشتی گیر روکار قطعات پالستیکی - 20 گرم نشتی گیر روکار سیستم های تبرید - 20 گرم
احیاءاحیاء
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خانگیصنعتی

۱۶

SMOKI

برای مشاهده تصاویر بیشتر، اطالعات تکمیلی و سواالت متداول درباره این محصول، تصویر روبرو را اسکن نمائید

SMOKI یــک محصــول ســاخته شــده بــا تکنولــوژی نانــو اســت کــه از بیــن برنــده بــوی ســیگار 
و تنباکــو در فضــای بســته مــی باشــد. جهــت مصــرف اســپری، پــس از بســتن درب هــا و پنجــره 
هــا محصــول را در دفتــر و یــا محــل زندگــی تخلیــه و بــرای مدتــی محــل را تــرک نماییــد. در 
ــن  ــا ســازید. ای ــه مناســب را مهی ــوده و شــرایط تهوی ــاز نم ــه درب هــا و پنجــره هــا را ب ادام

محصــول در دســته »احیــاء« از چهارگانــه پیاکــو مــی باشــد.

مزایا و مشخصات فنی:
• 2 نوع با دو وزن

• در ابعاد ۸ × ۸ × ۳0 سانتی متر
• مورد استفاده در فضای داخلی

• ساخت ایتالیا

تعداد در کارتنتعداد در بستهنوعکد سفارش

AB1087.J.01۱24اسپری 200 میلی لیتر

AB1087.K.01۱۶افشانه یک لیتری

w w w . p y a c o . i r

خانگیصنعتی

۱۷

WOOFI

برای مشاهده تصاویر بیشتر، اطالعات تکمیلی و سواالت متداول درباره این محصول، تصویر روبرو را اسکن نمائید

WOOFI یــک محصــول ســاخته شــده بــا تکنولــوژی نانــو اســت کــه از بیــن برنــده بــوی حیــوان 
خانگــی )پــت( در فضــای بســته مــی باشــد. ایــن محلــول خوشــبو کننــده نیســت و بــا محاصــره 
مولکــول هــای تولیــد کننــده بــوی نامطبــوع آن هــا را از بیــن مــی بــرد. ایــن محلــول بــی ضــرر 
بــرای حیــوان خانگــی )pet( بــوده و در بلنــد مــدت، اثــر مخــرب بــر روی ســطوح اســتفاده شــده 
ــه عنــوان رفــع بــوی بــد حیــوان خانگــی، بســیار ســاده بــوده و  نــدارد. اســتفاده از woofi ب
کافــی اســت در محــل و یــا روی ســطح مــورد نظــر اســپری شــده و یــا روی ســطح مــورد نظــر 
ریختــه شــود. نتیجــه محلــول رفــع بــوی نامطبــوع حیــوان خانگــی  woofiبســیار ســریع بــوده 
ــد. پــس از اســتعمال  ــاز میگردان ــه فضــا ب ــزی و خوشــایند را ب ــر تمی ــه اث ــد ثانی و ظــرف چن
محلــول رفــع بــوی نامطبــوع حیــوان خانگــی، نیــازی بــه بازکــردن پنجــره هــا و یــا تهویــه محیــط 

نیســت. ایــن محصــول در دســته »احیــاء« از چهارگانــه پیاکــو مــی باشــد.

مزایا و مشخصات فنی:
• یک لیتر محلول بصورت افشانه برای از بین بردن بوی ناشی از نگهداری حیوان خانگی در محل

• ساخته شده از تکنولوژی نانو
• بی ضرر برای سطوح، مصرف کننده، حیوان و محیط زیست
• مناسب برای محیط نگهداری حیوان خانگی )pet( و سطوح 

• ماندگاری طوالنی مدت

• اثر سریع و بدون نیاز به هوای تازه برای محیط
• ساخت ایتالیا

تعداد در کارتنتعداد در بستهکد سفارش

AB1088.K.01۱۶

رفع بوی نامطبوع حیوان خانگی - ۱ لیتر از بین برنده بوی سیگار و تنباکو در فضای بسته
احیاءاحیاء
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خانگیصنعتی

۱۸

POWER CLEAN IN

برای مشاهده تصاویر بیشتر، اطالعات تکمیلی و سواالت متداول درباره این محصول، تصویر روبرو را اسکن نمائید

۶00 میلــی لیتــر محلــول تحــت فشــار Power Clean in بــرای شستشــوی اواپراتــور حتــی 
در محــل هایــی بــا دسترســی محــدود و ســخت مــی باشــد. ایــن محلــول بــه گونــه ای طراحــی 
شــده اســت کــه در طــول زمــان خــروج محلــول بــا فشــار بــاال و یکنواخــت تــا آخریــن لحظــه 
از اســپری خــارج شــده و کثیفــی و گــرد و خــاک و چربــی را از بیــن فیــن هــای اواپراتــور بــه 
راحتــی تمیــز نمایــد. ایــن محلــول بــه هیــچ عنــوان آســیبی بــه فیــن هــا نمــی رســاند و پــس از 
مصــرف نیــازی بــه آبکشــی اواپراتــور نیســت. ایــن محصــول در دســته »احیــاء« از چهارگانــه 

پیاکــو مــی باشــد.

مزایا و مشخصات فنی:
•  ۶00 میلی لیتر محلول تحت فشار برای شستشوی اواپراتور

• استفاده آسان و موثر
• مناسب برای محل هایی با دسترسی سخت جهت شستشو با کارواش و سمپاش

• بی ضرر برای محیط زیست و تکنسین
• بدون نیاز به آبکشی پس از شستشو

• تمیز کردن کامل فین های اواپراتور بدون باقی ماندن ذره ای از کثیفی ها
• آماده ی مصرف

• ساخت ایتالیا

تعداد در کارتنتعداد در بستهکد سفارش

AB1063.U.01۱۱2
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خانگیصنعتی

۱۹

POWER CLEAN OUT

برای مشاهده تصاویر بیشتر، اطالعات تکمیلی و سواالت متداول درباره این محصول، تصویر روبرو را اسکن نمائید

اســپری Power Clean Out یــک کپســول خــاص بــا فشــار ثابــت و بــاال بــرای پاکســازی هر 
نــوع کثیفــی و گرفتگــی روی کندانســور مــی باشــد. بــا ایــن محصــول مــی تــوان گرفتگــی بیــن 
فیــن هــای کندانســور را بــه ســادگی از بیــن بــرد و انتقــال حــرارت روز ابتــدای نصــب را بــه 
کندانســور بــاز گردانــد. جهــت شستشــوی یونیــت خارجــی کولــر گازی )کندانســور( مــی تــوان 
ازاســپری Power Clean Out و یــا قــرص شستشــوی Alkaline Tabs و یــا قــرص 
ــه  ــاء« از چهارگان ــته »احی ــول در دس ــن محص ــد. ای ــتفاده نمایی ــوی Acid Tabs اس شستش

پیاکــو مــی باشــد.

مزایا و مشخصات فنی:
•  ۷50 میلی لیتر محلول تحت فشار برای شستشوی کندانسور

• استفاده آسان و موثر
• مناسب برای محل هایی با دسترسی سخت جهت شستشو با کارواش و سمپاش

• بی ضرر برای محیط زیست و تکنسین
• بدون نیاز به آبکشی پس از شستشو

• تمیز کردن کامل فین های کندانسور بدون باقی ماندن ذره ای از کثیفی ها
• آماده ی مصرف

• ساخت ایتالیا

تعداد در کارتنتعداد در بستهکد سفارش

AB1063.YW.01۱۱2

اسپری شستشوی کندانسور - ۷50 میلی لیتر اسپری شستشوی اواپراتور - ۶00 میلی لیتر
احیاءاحیاء
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خانگیصنعتی

20

NO-AGE

برای مشاهده تصاویر بیشتر، اطالعات تکمیلی و سواالت متداول درباره این محصول، تصویر روبرو را اسکن نمائید

NO-AGE، یــک محلــول محافــظ بــرای کندانســورهایی کــه در محیــط اکسیداســیون شــدید 
ــا آلودگــی شــدید(و یــا درمعــرض نمــک و بــاران هــای  هســتند )مناطــق ســاحلی یــا مناطــق ب
اســیدی مــی باشــند، طراحــی و تولیــد شــده اســت. در روز اول نصــب یــا پــس از اســید یــا 
بازشــویی کندانســور بــا پاشــش مســتقیم محلــول بــر روی ســطوح کندانســور یــک الیــه نــازک 
ــدون ممانعــت در امــر  ــه ب ــول روی ســطح کندانســور تشــکیل مــی شــود کــه ایــن الی از محل
ــور  ــر روی کندانس ــک و دوده( ب ــل نم ــی )از قبی ــوع کثیف ــر ن ــت ه ــرارت، از نشس ــال ح انتق
جلوگیــری نمــوده و فلــز را در مقابــل خوردگــی محافظــت مــی نمایــد. ایــن محصــول در دســته 

»محافظــت« از چهارگانــه پیاکــو مــی باشــد.

مزایا و مشخصات فنی:
•  آماده مصرف و کاربری آسان

•  افزایش چشمگیر طول عمر کندانسور
•  عدم تاثیرگذاری روی کارکرد و توان سیستم

•  بی ضرر برای مصرف کننده و سرویس کار
•  بی ضرر برای فلزات

•  ساخت ایتالیا

تعداد در کارتنتعداد در بستهکد سفارش

AL1100.P.01۱2
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خانگیصنعتی

2۱

NO-AGE PLUS

برای مشاهده تصاویر بیشتر، اطالعات تکمیلی و سواالت متداول درباره این محصول، تصویر روبرو را اسکن نمائید

ــی،  ــل خوردگ ــی( در مقاب ــت خارج ــور )یونی ــت از کندانس ــول محافظ NO-AGE PLUS، محل
ــق  ــا مناط ــاحلی( ی ــق س ــد مناط ــاال )همانن ــیون ب ــک اکسیداس ــا ریس ــق ب ــرای مناط ــب ب مناس
شــدیدا آلــوده کــه بــاران هــای اســیدی یــا نمــک، عمــر کمپرســور را بــه شــدت کاهــش مــی 
ــدون  ــم(، ب ــازک )میکروفیل ــاده ن ــه فــوق الع ــد الی ــا تولی ــد، مــی باشــد. ایــن محصــول ب دهن
ــطح را  ــه س ــبندگی ب ــی چس ــا توانای ــی ه ــا آلودگ ــود ت ــی ش ــث م ــرارت باع ــال ح ــش انتق کاه

ــد. ــی نمای ــت م ــی محافظ ــل خوردگ ــزات را در مقاب ــته و فل نداش
ــز شــده مــورد نظــر  ــا تمی ــز ی ــر روی ســطح تمی ــول را ب ــرای اســتفاده کافــی اســت کــه محل ب
بپاشــید. بــرای مناطــق بــا خوردگــی شــدید توصیــه مــی شــود هــر ۶ مــاه ایــن عملیــات تکــرار 

شــود.این محصــول در دســته »محافظــت« از چهارگانــه پیاکــو مــی باشــد.
مزایا و مشخصات فنی:

• ۷50میلی لیتر محلول محافطت از کندانسور در مقابل خوردگی
• فعال شدن 5 دقیقه پس از پاشش روی سطح

• استفاده آسان و موثر
• مناسب برای مناطق با اکسیداسیون باال و مناطق شدیدا آلوده )همانند مناطق ساحلی(

• مناسب برای مناطق با باران های اسیدی
• آماده مصرف و بدون نیاز به رقیق سازی

• تمیز کردن کندانسور، رفع نشت گاز مبرد برای سیستم های تهویه مطبوع و تبرید
• ساخت ایتالیا

تعداد در کارتنتعداد در بستهکد سفارش

AL1100.P.01۱2

محلول ضد خوردگی و محافظت از کندانسور و اواپراتور در مقابل خوردگی - ۷50 میلی لیتر محلول ضد خوردگی و محافظت از کندانسور - ۱لیتر
محافظتمحافظت
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EVO TABS

برای مشاهده تصاویر بیشتر، اطالعات تکمیلی و سواالت متداول درباره این محصول، تصویر روبرو را اسکن نمائید

ایــن محصــول یــک قــرص گازدار بــرای شستشــو و تمیــز کــردن اواپراتــور مــی باشــد.با حــل 
کــردن هــر قــرص در 5 لیتــر آب آمــاده اســتفاده مــی گــردد و بــا پــاک کــردن چربــی و کثیفــی 
هــای شــدید از اواپراتــور، رایحــه دلنشــین پاکیزگــی را بــه اواپراتــور بــاز مــی گردانــد. ایــن 

محصــول در دســته »احیــاء« از چهارگانــه پیاکــو مــی باشــد.

مزایا و مشخصات فنی:
•  شستشوی اواپراتور

•  ۱۸ عدد قرص
• 5 لیتر محلول شستشو با هر قرص

• نیاز به رقیق سازی
• تصفیه کننده

• پاک کننده چربی و کثیفی های شدید
•  مقرون به صرفه

• ساخت ایتالیا

تعداد در کارتنتعداد در بستهکد سفارش

AB1089.01.JA۱۱2

w w w . p y a c o . i r

خانگیصنعتی

2۳

ALKALINE TABS

برای مشاهده تصاویر بیشتر، اطالعات تکمیلی و سواالت متداول درباره این محصول، تصویر روبرو را اسکن نمائید

ایــن محصــول یــک قــرص گازدار قلیایــی بــرای شستشــو و تمیــز کــردن کندانســور مــی باشــد. 
بــا حــل کــردن هــر قــرص در 5 لیتــر آب آمــاده اســتفاده مــی گــردد و بــرای پــاک کــردن چربــی 
هــای شــدید کندانســور طراحــی و تولیــد شــده اســت. ایــن محصــول در دســته »شستشــو« 

از چهارگانــه پیاکــو مــی باشــد.

مزایا و مشخصات فنی:
• شستشوی کندانسور

• ۱۸ عدد قرص در بسته
• 5 لیتر محلول شستشو با هر قرص

• نیاز به رقیق سازی
• پاک کننده چربی و کثیفی های شدید

• مقرون به صرفه

• ساخت ایتالیا

تعداد در کارتنتعداد در بستهکد سفارش

AB1221.01.JA۱۱2

قرص شستشوی کندانسور - قلیایی قرص شستشوی اواپراتور - قلیایی
شستشواحیاء
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ACID TABS

برای مشاهده تصاویر بیشتر، اطالعات تکمیلی و سواالت متداول درباره این محصول، تصویر روبرو را اسکن نمائید

ــی  ــور م ــردن کندانس ــز ک ــو و تمی ــرای شستش ــیدی ب ــرص گازدار اس ــک ق ــول ی ــن محص ای
ــاک  ــرای پ ــردد و ب ــی گ ــتفاده م ــاده اس ــر آب آم ــرص در 5 لیت ــر ق ــردن ه ــل ک ــا ح ــد. ب باش
کــردن کثیفــی هــای شــدید از نــوع گــرد و غبــار، رســوبات آهکــی و نمکــی، دوده و فضــوالت 
از کندانســور طراحــی و تولیــد شــده اســت.این محصــول در دســته »شستشــو« از چهارگانــه 

پیاکــو مــی باشــد.

مزایا و مشخصات فنی:
• شستشوی کندانسور

• ۱۸ عدد قرص در بسته
• 5 لیتر محلول شستشو با هر قرص

• نیاز به رقیق سازی
• پاک کننده کثیفی های شدید از نوع رسوبات آهکی و نمکی، گرد و غبار، ، دوده و فضوالت

• مقرون به صرفه

• ساخت ایتالیا

تعداد در کارتنتعداد در بستهکد سفارش

AB1102.01.JA۱۱2
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خانگیخودرو
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TOTAL CARE

برای مشاهده تصاویر بیشتر، اطالعات تکمیلی و سواالت متداول درباره این محصول، تصویر روبرو را اسکن نمائید

ــور  ــا طــراوت ســازی اواپرات ــاک ســازی و ب ــرای پ ــر و ســریع ب TOTAL CARE یــک روش موث
کولــرگازی مــی باشــد. بــا اســتفاده از ایــن محصــول مــی تــوان عطــر دلپذیــر پاکیزگــی را تجربه 

نمــود. 
 24000 BTU/hr  هــر اســپری 200 میلــی لیتــری برای پاکســازی سیســتم های سرمایشــی تــا
)معــادل ۳0 متــر مربــع( مــی باشــد. ایــن بســته حــاوی یــک فــوم تمیــز کننــده اواپراتــور و 
ــی  ــری م ــال شــلنگ ۶ ســانتی مت ــک اتصـ ــف و ی ــده فضــا در ۷ رایحــه مختل ــک خوشبوکننـ ی
باشــد. ابتــدا بــا نصــب اتصــال شــلنگ بــه کپســول فــوم تمیــز کننــده، اقــدام بــه تمیــز کــردن 
کامــل اواپراتــور بــا فــوم کنیــد. پــس از روشــن نمــودن سیســتم سرمایشــی بــا آزاد ســازی 
ــوع و  ــه مــدت حداقــل ده دقیقــه، رایحــه مطب ــرک محــل ب ضامــن اســپری خوشــبوکننده و ت
موردانتظــار را تجربــه کنیــد. ایــن محصــول در دســته »احیــاء« از چهارگانــه پیاکــو مــی باشــد.

مزایا و مشخصات فنی:
• حاوی دو اسپری، هر کدام به ظرفیت 200 سی سی، یکی فوم برای از بین بردن باکتری های روی کویل 

اواپراتور و دیگری گاز برای از بین بردن باکتری های محیط
• عالوه بر از بین بردن باکتری ها توسط اسپری فوم، از بین برنده گل و الی، دوده و آلودگی روی سطح اواپراتور

• عالوه بر از بین بردن باکتری های محیط توسط اسپری گاز، باقی گذاشتن رایحه دلنشین مالیم و کوتاه مدت
• از بین برنده کلیه باکتری های مضر و بیماری زا

• دارای ۷ رایحه دلنشین
• بی ضرر برای مصرف کننده و محیط زیست

HACCP دارای تاییدیه از •
• آماده مصرف و عدم نیاز به تجهیزات اضافی

• ساخت ایتالیا

تعداد در کارتنتعداد در بستهرایحهکد سفارش
RKAB36۱۱0رایحه نعناع

RKAB37۱۱0رایحه تالک

RKAB38۱۱0رایحه توت فرنگی

RKAB39۱۱0رایحه هلو

RKAB40۱۱0رایحه لیمو

RKAB41۱۱0رایحه وانیل

RKAB42۱۱0رایحه سیب سبز

پاکسازی و احیای کامل سیستم های سرمایشی بدون بایوساید - 200 میلی لیتر قرص شستشوی کندانسور - اسیدی
احیاء شستشو
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2۶

SEAL UP
۷50 میلــی لیتــر محلــول تحــت فشــار Belnet بــرای شستشــوی مســیر و خطــوط کارکــرد مبــرد در سیســتم هــای کوچــک هماننــد کولــر گازی، 
اســپیلت و کولــر خــودرو مــی باشــد. محلــول شستشــوی Belnet بهتریــن گزینــه بــرای شستشــوی کل سیســتم مــی باشــد، چــه سیســتم هــای 
نــو و در حــال راه انــدازی و چــه سیســتم هایــی کــه در حالــت تعمیــرات قــرار گرفتــه انــد. در سیســتم هــای نــو و در حــال راه انــدازی وظیفــه 
محلــول شستشــوی Belnet تمیــز کــردن روغــن هــای محافــظ داخــل لولــه هــای مســی، گــرد و غبــار حیــن نصــب و یــا نفــوذ کــرده طــی ســالیان 
متمــادی انبــارش لولــه هــا مــی باشــد. محلــول شستشــوی داخــل ســیکل تبریــد و محــل عبــور مبــرد، بهتریــن گزینــه بــرای زمــان تعمیــرات کولــر 
گازی اســپلیت و یــا زمــان تعویــض کمپرســور ســوخته مــی باشــد. محلــول بــه کار گرفتــه شــده داخــل کپســول Belnet کامــل تریــن و ســریع 
تریــن روش بــرای شستشــوی داخــل مســیر حرکــت مبــرد مــی باشــد. ایــن محصــول بهتریــن جایگزیــن بــرای شستشــوی ســیکل تبریــد توســط 
گاز ازت و یــا مبــرد هایــی هماننــد R22 مــی باشــد.Belnet از محلولــی کــه بــه طــور خــاص بــرای تمیــز کــردن تمامــی کثیفــی هــا و ناخالصــی 
هــای موجــود در ســیکل تبریــد، بــدون باقــی گذاشــتن حتــی ذره ای اثــر از خــود، تشــکیل شــده اســت و بــه لطــف فرمــول شــیمیایی خــود پــس 
از تمیــز کــردن ســیکل تبخیــر شــده و از خــود چیــزی باقــی نخواهــد گذاشــت و باعــث ایجــاد و یــا باقــی مانــدن رطوبــت در ســیکل نخواهــد 
ــا ازت و یــا مبردهــای ارزان قیمــت تــر مــی باشــد. بهتریــن نتیجــه زمانــی حاصــل  شــد. محلــول Belnet بهتریــن جایگزیــن بــرای شستشــو ب
مــی گــردد کــه یــک کپســول بــرای اواپراتــور، یکــی بــرای کندانســور و یکــی بــرای مســیر لولــه کشــی مصــرف شــود. بــرای اســتفاده از ایــن 
محصــول مــی بایســت ســر الســتیکی همــراه محصــول را ســر لولــه قــرار داده و اجــازه دهیــد محلــول تحــت فشــار درون سیســتم بــه چرخــش 
در بیایــد. محلــول خروجــی از طــرف مقابــل لولــه را مــی توانیــد چندیــن دفعــه بــه کمــک گاز ازت در ســیکل بچرخانیــد تــا بهتریــن نتیجــه حاصــل 
شــود. توجــه داشــته باشــید کــه در زمــان اســتفاده از اســپری شستشــوی داخــل ســیکل تبریــد Belnet قطعاتــی هماننــد شــیر چهــار راهــه، 
کمپرســور و فیلتــر درایــر در ســیکل شستشــو نباشــد چــرا کــه ایــن قطعــات هیچــگاه نبایــد شســته شــوند. ایــن محصــول در دســته «شستشــو» 

از چهارگانــه پیاکــو مــی باشــد.
مزایا و مشخصات فنی:

• ۷50 میلی لیتر محلول تحت فشار برای شستشوی سیکل تبرید
• استفاده آسان و موثر

• مناسب برای کولر گازی اسپلیت و کولر خودرو
• بی ضرر برای محیط زیست و تکنسین

• فشار ثابت، تا انتهای خروج محلول از کپسول
• تمیز کردن کامل داخل لوله ها و سیکل تبرید بدون باقی گذاشتن هر گونه ذره درون سیکل

• بهترین جایگزین برای شستشو با سایر مبرد ها
• ساخت ایتالیا

تعداد در کارتنتعداد در بستهکد سفارش

TR1009.YW.M0۱۱2

برای مشاهده تصاویر بیشتر، اطالعات تکمیلی و سواالت متداول درباره این محصول، تصویر روبرو را اسکن نمائید

50 میلــی لیتــر خمیــر SEAL UP جایگزیــن مناســبی بــرای نــوار تفلــون مــی باشــد کــه مــی تــوان از 
آن در سیســتم هــای تحــت خــال )وکیــوم( هماننــد چیلرهــا، کولــر گازی و کولــر اتومبیــل و سیســتم 
هــای تحــت فشــار مثبــت و باال)هماننــد کپســول هــای گاز( اســتفاده نمــود. از خمیــر SEALUP مــی 
تــوان در درزبنــدی فلــزات، الســتیک هــا و پالســتیک هــا اســتفاده نمــود. از جملــه مــوارد قابــل 

استفاده
مــی تــوان بــه آلومینیــوم، آلیـــاژهای آلومینیــوم، آهـــن، مــس، برنــج، برنــز، منیزیــم، چدن، اســتیل 
ضــد زنـــگ، گالوانیـــزه، ABS ،CPVC ،PVC فیبــر شیشـــه، پلــی پروپیـــلن و پلی وینیــل فلورید 

نــام بــرد.

مزایا و مشخصات فنی:
• 50 میلی لیتر خمیر آبی رنگ به عنوان قفل رزوه )نوار تفلون مایع(

• قابلیت انعطاف باورنکردنی پس از استفاده
• استفاده آسان و موثر

• مناسب برای محل های دارای لرزه و تنش
• مناسب برای فلز، پلیمر، پالستیک و الستیک

• مناسب برای رزوه هایی که قرار است در آینده باز شوند )قفل رزوه باز شونده(
• قابلیت تمیز و کنده شدن آسان در آینده

• گستره دمایی ۹0- تا 200 درجه سانتیگراد
)7252psi 15- تاpsi( گستره فشار کارکرد ۱- تا 500 بار •

• ساخت ایتالیا

تعداد در کارتنتعداد در بستهکد سفارش

TR1157.AL6.H3۱۳0
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خانگیصنعتیخودرو

2۷

BELNET

برای مشاهده تصاویر بیشتر، اطالعات تکمیلی و سواالت متداول درباره این محصول، تصویر روبرو را اسکن نمائید

کپسول شستشوی داخل سیکل تبرید - ۷50 میلی لیتر نوار تفلون مایع )قفل رزوه( همه کاره - 50 میلی لیتر
شستشو
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خانگیصنعتی

2۸

PH7 CLEANER

برای مشاهده تصاویر بیشتر، اطالعات تکمیلی و سواالت متداول درباره این محصول، تصویر روبرو را اسکن نمائید

ــیدی و  ــی )غیراس ــی خنث ــور PH7 CLEANER محلول ــوی اواپرات ــول شستش ــر محل ــک لیت ی
ــی و  ــوع کثیفــی )چرب ــرای شستشــوی هــر دو ن ــدون خوردگــی، ب ــی( و درنتیجــه ب ــر قلیای غی
ــول  ــن محل ــه در PH7 CLEANER، ای ــکار رفت ــوژی ب ــف تکنول ــه لط ــد. ب ــی باش ــی( م کربنات
قــادر بــه پاکســازی هــر نــوع ســطحی خواهــد بــود. عملکــرد ســریع ایــن محصــول باعــث پــاک 
ــه الی فیــن هــای  ــای ال ب ــری هــ ــی، روغــن و باکت ــان گــرد وخــاک، رســوبات، چرب شــدن آســ
اواپراتــور بالفاصلـــه پــس از آبکشــی و بازگشتـــن تمیــزی و درخشــندگی بــه اواپراتــور مــی 
ــد  ــوی ب ــده ب ــن برن ــور PH7 CLEANER از بی ــول شستشــوی اواپرات ــن محل ــردد. همچنی گ
ــول بدیــن صــورت اســت کــه پــس از  ــد. روش مصــرف ایــن محصـ اواپراتــور نیــز مــی باشـ
ــا دســتمال تمیــز  پاشــش محصــول بــر روی ســطح اواپراتــور پــس از دو دقیقــه مــی تــوان ب
ــود و از  ــی نم ــور را توســط ســمپاش، آبکشــ ــی اواپرات ــه راحتـ ــا ب ــی هــا را برداشــت ی کثیف
تمیــــزی مجــدد اواپراتــور لــذت بــرد. ایــن محصــول در دستــــه »احیــاء« از چهارگانــه پیاکــو 

مــی باشــد.

مزایا و مشخصات فنی:
•  یک لیتر محلول برای تمیز کردن اواپراتور کولر گازی

• مناسب برای تمیز کردن چربی، گرد وخاک، پرز و رسوب از اواپراتور )یونیت داخلی( کولر گازی اسپیلت
• استفاده آسان و موثر

• دارای اسیدیته خنثی ) PH بین ۶.۸ تا ۷.2( به منظور عدم آسیب به اواپراتور کولر گازی اسپیلت
• بی ضرر برای محیط زیست و تکنسین
• آماده مصرف و بی نیاز از رقیق سازی

• تمیز کردن کامل فین های اواپراتور، بدون باقی ماندن ذره ای از کثیفی ها
• قابلیت استفاده مداوم بدون آسیب رساندن به فلزات اواپراتور

• ساخت ایتالیا

تعداد در کارتنتعداد در بستهکد سفارش

AB1219.K.01۱۶
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خانگیصنعتی

2۹

STOP HEAT

برای مشاهده تصاویر بیشتر، اطالعات تکمیلی و سواالت متداول درباره این محصول، تصویر روبرو را اسکن نمائید

ــا سیســتم هــای سرمایشــی،  ــر گازی ی ــه هــای مســی در کول در حیــن عملیــات جوشــکاری لول
ــی  ــن خراب ــات و همچنی ــام عملی ــختی در انج ــث س ــی باع ــه مس ــق لول ــرارت از طری ــال ح انتق
قطعاتــی هماننــد شــیر موتــوری خواهــد شــد. خمیــر حرارتــی، انتقــال حــرارت را متوقــف کــرده 
و از قطعاتــی کــه نزدیــک بــه محــل جوشــکاری اســت محافظــت مــی کنــــد. فرمــول آن بــه گونــه 
ای اســت کــه بــه راحتــی چســبیده و بــدون لغــزش و یــا جــا مانــدن ناخالصــی در محــل قرارمــی 
گیــرد. همچنیــن بدیــن وســیله ســطوحی کــه ســطح آن بــا رنــگ پوشــیده شــده اســت را نیــز 

محافظــت مــی کنــد. ایــن محصــول در دســته »محافظــت« از چهارگانــه پیاکــو مــی باشــد.

مزایا و مشخصات فنی:
• جلوگیری از انتقال حرارت حین جوشکاری

• استفاده آسان
• محافظت از قطعات نزدیک به محل جوشکاری

• چسبندگی بدون لغزش
• ساخت ایتالیا

تعداد در کارتنتعداد در بستهکد سفارش

TR1173.01۱۱2

خمیر حرارتی - ۶00 گرم افشانه ی شستشوی اواپراتور با PH خنثی - یک لیتر
محافظتاحیاء
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خانگیخودرو

۳0

POE 32
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خانگیخودرو

۳۱

MINERAL OIL 32

برای مشاهده تصاویر بیشتر، اطالعات تکمیلی و سواالت متداول درباره این محصول، تصویر روبرو را اسکن نمائید برای مشاهده تصاویر بیشتر، اطالعات تکمیلی و سواالت متداول درباره این محصول، تصویر روبرو را اسکن نمائید

روان کننده POE32 برای R32  تولید شــده توســط شــرکت ارکام، ترکیبی از اســترها و افزودنی 
هــای پلیــول جدیــد کــه بــه طــور خــاص فرمولــه شــده انــد. بــه دلیــل اختــالط خــوب بــا مبردهــا، 

بهتریــن انتخــاب بــرای کاربردهــای HFC/FC ماننــد R134a، R404a، R407c هســتند.
 R1270 ــن ــان R290 و پروپیل ــد پروپ ــی مانن ــن های ــا هیدروکرب ــن ب ــای POE همچنی ــن ه روغ
ــت:  ــرفت اس ــال پیش ــه در ح ــا همیش ــی م ــنهاد افزودن ــن، پیش ــر ای ــالوه ب ــتند. ع ــازگار هس س
 HFO ــد ــل جدی ــای نس ــرای کاربرده ــل ب ــن راه ح ــن بهتری ــده POE32 همچنی ــن روان کنن روغ
)هیدروژناســیون الفیــن هــای فلوئــوردار( ماننــد R1234yf و R1234ze اســت کــه هــر دو 

ــتند. ــن هس ــا GWP پایی ــیون ب ــای فرموالس ــن گازه آخری
شــاخص ویســکوزیته بــاال جریــان پذیــری عالــی در دمــای پاییــن و یــک فیلــم پایــدار در دماهــای 
بــاال را تضمیــن مــی کنــد، بنابرایــن حداکثــر کارایــی را در تمــام شــرایط عملیاتــی تاییــد مــی کنــد.

مزایا و مشخصات فنی:
• توانایی روانکاری عالی
• پایداری هیدرولیتیک

• سازگاری باال با مواد انواع سیستم ها اعم از جدید و قدیم )با توجه مداوم به تکامل آنها در طول زمان(
• خواص عالی در دمای پایین

• عایق الکتریکی
• سمیت کم و سطح زیست تخریب پذیری باال، همیشه از دستورات فلسفه سبز ما پیروی می کند

• کاهش رطوبت و افزودنی ضد رطوبت
• پایداری حرارتی باال در برابر اکسیداسیون

• عملکرد حاللیت باال با مبرد
• اختالط بهینه با مبرد

ــی  ــواد افزودن ــک و م ــه نفتنی ــک پای ــده، از ی ــی MINERAL OIL 32 روان کنن ــن معدن روغ
تشــکیل شــده اســت کــه بــه طــور خــاص بــرای بــه دســت آوردن روانــکاری بهتــر و شــیمیایی 
فرمولــه شــده اســت.و پایــداری حرارتــی و محافظــت عالــی در برابــر ســایش اجــزای سیســتم 

هــای تهویــه مطبــوع و تبریــد دارد.

مزایا و مشخصات فنی:
• توانایی عالی روان کنندگی

• پایداری هیدرولیتیک
• سازگاری باال با مواد انواع سیستم ها اعم از جدید و قدیم )با توجه مداوم به تکامل آنها در طول زمان(

• سمیت کم
• کاهش رطوبت و افزودنی ضد رطوبت

• پایداری حرارتی باال در برابر اکسیداسیون
• عملکرد حاللیت باال با مبرد

• اختالط بهینه با مبرد

روغن معدنی روان کننده MINERAL OIL32 برای سیستم های تهویه مطبوع و تبرید POE32 روغن روان کننده
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خانگیخودرو
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PAG
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خانگیخودرو

۳۳

(PAG I POE)

برای مشاهده تصاویر بیشتر، اطالعات تکمیلی و سواالت متداول درباره این محصول، تصویر روبرو را اسکن نمائید برای مشاهده تصاویر بیشتر، اطالعات تکمیلی و سواالت متداول درباره این محصول، تصویر روبرو را اسکن نمائید

PAG )مخصــوص کولــر ماشــین(، تولیــد شــده در شــرکت روغــن روان کننــده کمپرســور 
ERRECOM ایتالیــا  مــی باشــد.روان کننــده هــای PAG بــرای کاربــرد هــای خودرویــی، بــه ویــژه 
بــا اســتفاده ازگاز مبــرد R۱۳4a توســعه یافتــه انــد. روغــن هــای ERRECOM PAG مخلوطــی 
از پلــی آلکلین،گلیکــول هــا و مــواد افزودنــی هســتند کــه بــه طــور ویــژه بــرای روانــکاری، پایداری 
شــیمیایی و حرارتــی بهتــر و همچنیــن محافظــت عالــی در برابــر ســایش اجــزای سیســتم حرارتــی 

و برودتــی فرمولــه شــده انــد.

توجه:استفاده از روغن کمپرسور های 250 میلی لیتر PAG برای سیستم تازه می باشد.

مزایا و مشخصات فنی:
• بهترین نوع روغن برای استفاده در کولرخودرو

• توانایی روانکاری عالی
• خاصیت ضدگیرپاژ برای کمپرسور کولر خودرو

• پایداری باال در دما و فشارهای مختلف
• سازگاری باال با فلزات و پلیمرهای مختلف در سیستم های نو و کارکرده

• خواص عالی در دمای پایین
• غیر سمی و زیست تخریب پذیر

• پایداری بسیار باال در مقابل طوبت و تجزیه ناپذیر در مقابل رطوبت
• پایداری حرارتی باال در برابر اکسیداسیون

• عملکرد عالی در ترکیب با نواع مبرد
• عملکرد پایدار در طول مدت کارکرد

نحوه استفاده :
ابتــدا مقــدار 2cc از روغــن فعلــی کمپرســور سیســتم تهویــه مطبــوع را بــا اســتفاده از قطــره 
ــت تســت روغــن داخــل یکــی از شیشــه هــای موجــود در  ــدی کی چــکان موجــود در بســته بن

بســته بنــدی محصــول ریختــه وظــرف را تــکان دهیــد.
 )POE( بعــد از گذشــت چنــد ثانیــه اگــر روغــن کمپرســور از حالــت شــفاف ، کــدر شــد روغــن

و درصورتــی کــه تغییــری نکــرد ) PAG ( مــی باشــد.

• هنــگام انجــام تعمیــر و نگهــداری در سیســتم هــای AC/R کــه تبریــد آنهــا انجــام مــی شــود، 
توصیــه مــی شــود.

 PAG و POE سازگار با تمام روان کننده های •
• استفاده آسان

• نتیجه گیری سریع و دقیق در چند ثانیه
• هر پک کیت تست جهت انجام 4 تست
• برای استفاده از روغن فعلی کمپرسور

نکات استفاده از کیت تست روغن کمپرسور :

کیت تست روغن کمپرسور )PAG روغن روان کننده کمپرسور )از نوع
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Stop Up Power Steering
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خودرو

۳5

Stop Up ENGINE

برای مشاهده تصاویر بیشتر، اطالعات تکمیلی و سواالت متداول درباره این محصول، تصویر روبرو را اسکن نمائید برای مشاهده تصاویر بیشتر، اطالعات تکمیلی و سواالت متداول درباره این محصول، تصویر روبرو را اسکن نمائید

ــن و  ــتی روغ ــع نش ــور رف ــه منظ ــودرو، ب ــان خ ــن فرم ــر روغ ــتی گی ــول نش ــر محل ــی لیت 250 میل
روغــن ریــزی از سیســتم فرمــان کلیــه وســایط نقلیــه اعــم از موتورهــای دیزلــی و بنزینــی طراحــی 
و تولیــد شــده اســت. ایــن محصــول هــر نــوع نشــتی روغــن را در هــر نقطــه از موتــور کــه روغــن 
فرمــان در آن حضــور دارد مرتفــع مــی نمایــد، حتــی درزبندهــای )کاســه نمــد و...( ســخت شــده و 

نشــت دار را بــه حالــت اولیــه بــاز مــی گردانــد.

توجــه: بــه ازای هــر ۱ لیتــر روغــن فرمــان، ۶0 میلــی لیتــر از ایــن محصــول مــورد نیــاز اســت کــه 
از محــل محفظــه رزرو روغــن فرمــان، بــه سیســتم اضافــه مــی گردد.رفــع نشــتی نهایتــا پــس از دو 

روز کارکــرد عــادی خــودرو، صــورت مــی پذیــرد.

مزایا و مشخصات فنی:
•  رفع روغن ریزی موتور )روغن فرمان(

•  مناسب برای نشتی های ریز

•  استفاده آسان
•  آماده مصرف

•  رفع دائم روغن ریزی و بدون بازگشت

•  رفع روغن ریزی یک تا دو روز پس از از استفاده معمول از خودرو

•  عدم تخریب و تاثیر نامناسب بر روی روغن فرمان

•  عدم آسیب به خودرو و قطعات خودرو

•  ساخت ایتالیا

500 میلــی لیتــر محلــول نشــتی گیــر روغــن گیربکــس، بــه منظــور رفــع نشــتی روغــن و 
ــی و  ــای دیزل ــم از موتوره ــه اع ــایط نقلی ــه وس ــدرت کلی ــال ق ــتم انتق ــزی از سیس ــن ری روغ
بنزینــی طراحــی و تولیــد شــده اســت. ایــن محصــول هــر نــوع نشــتی روغــن را در هــر نقطــه 
از موتــور کــه روغــن واســکازین )انتقــال قــدرت( در آن حضــور دارد مرتفــع مــی نمایــد، حتــی 
درزبندهــای )کاســه نمــد و...( ســخت شــده و نشــت دار را بــه حالــت اولیــه بــاز مــی گردانــد.

لطفــا توجــه فرمائیــد کــه بــرای انتخــاب ایــن محصــول، نــوع روغــن مــورد اســتفاده در سیســتم 
مــد نظــر مــی باشــد و اگــر نــوع روغــن هیدرولیــک روی ظــرف روغن ذکر شــده اســت از محصول 

مخصــوص رفــع روغــن ریزی سیســتم هیدرولیــک )Stop Up Hydraulic( اســتفاده شــود.

توجــه: بــه ازای هــر ۱ لیتــر روغــن فرمــان، ۶0 میلــی لیتــر از ایــن محصــول مــورد نیــاز اســت 
ــا  ــه سیســتم اضافــه مــی گردد.رفــع نشــتی نهایت کــه از محــل محفظــه رزرو روغــن فرمــان، ب

پــس از دو روز کارکــرد عــادی خــودرو، صــورت مــی پذیــرد.

مزایا و مشخصات فنی:
•  رفع روغن ریزی موتور )روغن موتور(

•  مناسب برای نشتی های ریز
•  استفاده آسان

•  آماده مصرف
•  رفع دائم روغن ریزی موتور

•  رفع روغن ریزی یک تا دو روز پس از از استفاده
•  عدم تخریب و تاثیر نامناسب بر روی روغن موتور

•  عدم آسیب به خودرو و قطعات موتور خودرو
•  ساخت ایتالیا

نشتی گیر روغن موتور نشتی گیر روغن فرمان ماشین



w w w . p y a c o . i r

خودرو
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Stop Up Power Hydraulic
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خودرو

۳۷

Stop Up Power Transmission

برای مشاهده تصاویر بیشتر، اطالعات تکمیلی و سواالت متداول درباره این محصول، تصویر روبرو را اسکن نمائید برای مشاهده تصاویر بیشتر، اطالعات تکمیلی و سواالت متداول درباره این محصول، تصویر روبرو را اسکن نمائید

ــه منظــور رفــع نشــتی روغــن و روغــن  ــول نشــتی گیــر روغــن گیربکــس، ب ــی لیتــر محل 500 میل
ریــزی از سیســتم انتقــال قــدرت کلیــه وســایط نقلیــه اعــم از موتورهــای دیزلــی و بنزینــی طراحــی 
و تولیــد شــده اســت. ایــن محصــول هــر نــوع نشــتی روغــن را در هــر نقطــه از موتــور کــه روغــن 
واســکازین )انتقــال قــدرت( در آن حضــور دارد مرتفــع مــی نمایــد، حتــی درزبندهــای )کاســه نمــد 

و...( ســخت شــده و نشــت دار را بــه حالــت اولیــه بــاز مــی گردانــد.
ــوع روغــن مــورد اســتفاده در سیســتم  ــرای انتخــاب ایــن محصــول، ن لطفــا توجــه فرمائیــد کــه ب
مــد نظــر مــی باشــد و اگــر نــوع روغــن هیدرولیــک روی ظــرف روغــن ذکــر شــده اســت از محصــول 

مخصــوص رفــع روغــن ریــزی سیســتم هیدرولیــک )Stop Up Hydraulic( اســتفاده شــود.

توجــه: بــه ازای هــر ۱ لیتــر روغــن فرمــان، ۶0 میلــی لیتــر از ایــن محصــول مــورد نیــاز اســت کــه 
از محــل محفظــه رزرو روغــن فرمــان، بــه سیســتم اضافــه مــی گردد.رفــع نشــتی نهایتــا پــس از دو 

روز کارکــرد عــادی خــودرو، صــورت مــی پذیــرد.

مزایا و مشخصات فنی:
•  رفع روغن ریزی موتور )روغن هیدرولیک(

•  مناسب برای نشتی های ریز

•  استفاده آسان
•  آماده مصرف

•  رفع دائم روغن ریزی و بدون بازگشت

•  رفع روغن ریزی یک تا دو روز پس از از استفاده معمول از خودرو

•  عدم تخریب و تاثیر نامناسب بر روی قطعات

•  رفع نشتی حتی از محل گسکت و واشرهای درزبندی

•  عدم آسیب به خودرو و قطعات خودرو

•  ساخت ایتالیا

500 میلــی لیتــر محلــول نشــتی گیــر روغــن گیربکــس، بــه منظــور رفــع نشــتی روغــن و 
ــی و  ــای دیزل ــم از موتوره ــه اع ــایط نقلی ــه وس ــدرت کلی ــال ق ــتم انتق ــزی از سیس ــن ری روغ
بنزینــی طراحــی و تولیــد شــده اســت. ایــن محصــول هــر نــوع نشــتی روغــن را در هــر نقطــه 
از موتــور کــه روغــن واســکازین )انتقــال قــدرت( در آن حضــور دارد مرتفــع مــی نمایــد، حتــی 
درزبندهــای )کاســه نمــد و...( ســخت شــده و نشــت دار را بــه حالــت اولیــه بــاز مــی گردانــد.

لطفــا توجــه فرمائیــد کــه بــرای انتخــاب ایــن محصــول، نــوع روغــن مــورد اســتفاده در سیســتم 
مــد نظــر مــی باشــد و اگــر نــوع روغــن هیدرولیــک روی ظــرف روغن ذکر شــده اســت از محصول 

مخصــوص رفــع روغــن ریزی سیســتم هیدرولیــک )Stop Up Hydraulic( اســتفاده شــود.

توجــه: بــه ازای هــر ۱ لیتــر روغــن فرمــان، ۶0 میلــی لیتــر از ایــن محصــول مــورد نیــاز اســت 
کــه از محــل محفظــه رزرو روغــن فرمــان، بــه سیســتم اضافــه مــی گــردد.

رفع نشتی نهایتا پس از دو روز کارکرد عادی خودرو، صورت می پذیرد.

مزایا و مشخصات فنی:
•  رفع روغن ریزی موتور )روغن گیربکس(

•  مناسب برای نشتی های ریز

•  استفاده آسان
•  آماده مصرف

•  رفع دائم روغن ریزی و بدون بازگشت

•  رفع روغن ریزی یک تا دو روز پس از از استفاده معمول از خودرو

•  عدم تخریب و تاثیر نامناسب بر روی گیربکس

•  رفع نشتی حتی از محل گسکت و واشرهای درزبندی

•  عدم آسیب به خودرو و قطعات خودرو

•  ساخت ایتالیا

نشتی گیر روغن گیربکس )انتقال قدرت( نشتی گیر روغن هیدرولیک
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