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Автомобільні мастила Brexol® були створені завдяки британ
ській інвестиційній групі «D. B. Development Services Limited», 
яка в 2015 році заснувала лабораторію з дослідження та роз
робки рецептур моторних олив «Brexol  Chemical». До складу 
синтетичних продуктів були включені високомолекулярні 
вуглеводні та полі альфаолефіни.

Сьогодні під торговою маркою Brexol® випускаються моторні, 
трансмісійні та гідравлічні оливи з викорис тан ням найно ві ших 
технологій виробництва. Завдяки власному збага че ному пакету  
присадок та використанню базових олив BP, двигуни, в яких 
працюють оливи Brexol®, отримують додатковий запас 
потужності.

Від серпня 2018 року Brexol® в Україні ексклюзивно 
представляє компанія «ОмегаАвтопоставка». 
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ULTRA

СИНТЕТИЧНІ МОТОРНІ ОЛИВИ 
ДЛЯ ЛЕГКОВИХ АВТІВОК

ULTRA 5W30  
synthetic
API SN/CF 
ACEA A3/B4
VW 502.00/505.00 • MB 229.5 • 
Opel GMLLB025 • BMW LL04  • 
Renault RN 0700/0710

Синтетична всесезонна моторна 
олива для легкових автівок, 
з подовже ним сервісним інтервалом.

Суттєво зменшує витрату палива. 

Для бензинових, дизельних і турбо
дизельних двигунів. Гарантує легкий 
запуск та якісне мащення двигуна 
при низьких температурах.

1 л  ............................................ 48391051003 
4 л  ............................................ 48391051004

ULTRA 5W40 
synthetic
API SN/CF
ACEA A3/B4
VW 502.00/505.00 • MB 226.5 • MB
Approval 229.5 Porsche A40 • BMW 
Longlife04 • Renault RN 0700/0710

Синтетична всесезонна моторна 
олива для легкових автівок, 
з подовже ним сервісним інтервалом.

Суттєво зменшує витрату палива. 

Для бензинових, дизельних і турбо
дизельних двигунів. Гарантує легкий 
запуск та якісне мащення двигуна 
при низьких температурах.

1 л  ............................................48391051005 
4 л  ............................................48391051006  
60 л  ..........................................48391051007 
200 л  ........................................48391051008

ULTRA PLUS 0W30 
fully synthetic
API SN CF-5
ACEA A1/B1, A5/B5
VW 03.00/506.00/506.01 
BMW Longlife 12 FE

Повністю синтетична пали во економна 
моторна олива, виготовлена на основі 
синтетичних базових олив з високим 
індексом в’язкості. Впродовж усього 
між сервісного інтер валу забезпечу
єть ся висока економія пального 
та ефек тивний захист від зносу.

Суттєво зменшує витрату палива. 

Призначена для новітніх бензинових, 
дизельних і турбодизельних 
двигунів.

ULTRA PLUS 5W30 
VW507 fully synthetic
API SN 
ACEA C3
VW 504.00/507.00 • Porsche C30 • GM dexos2 • 
BMW Longlife04 • MBApproval 229.52/51
Синтетична всесезонна моторна олива для 
легко вих автівок, з подовже  ним сервісним 
інтервалом.

Суттєво зменшує витрату палива. 

Призначена для новітніх бензинових, дизельних 
та турбодизельних двигу нів. Виготовлена на осно ві 
син те  тич  ного базо вого мастила та низькозоль
ного пакету присадок (LS), що забезпечує додат
ко вий захист комплексних систем очищен ня 
ви хлоп них газів (DPF, CPF, CAT тощо).

1 л  ............................................ 48391050999 
4 л  ............................................ 48391051000

ULTRA PLUS GN 
5W30 fully synth.

1 л  .................................... 48391051001 
4 л  .................................... 48391051002 
10 л .................................... 48021135035 
20 л.................................... 48021134645 
60 л .................................... 48021134646 
200 л ................................. 48021134647

ULTRA PLUS GN 
5W40 fully synth.

1 л  .................................... 48021134648 
4 л  .................................... 48021134649 
10 л .................................... 48021135036 
20 л.................................... 48021134650 
60 л .................................... 48021134651

API SN/CF LS
ACEA C3-12
MB 226.5/229.31/229.51 • BMW Long Life04 • VW 502.00/505.01 • 
GM Dexos 2 • Ford WSSM2C917D

Синтетична всесезонна моторна олива для легко вих автівок, 
з подовже ним сервісним інтервалом.

Суттєво зменшує витрату палива. 

Призначена для новітніх бензинових, дизельних та турбодизельних 
двигунів. Виготовлена на основі син те  тич  ного базо вої оливи та низь
ко  зольного пакету присадок (LS), що забезпечує додатковий за хист 
комп лекс них систем очищення вихлопних газів (DPF, CPF, CAT тощо).
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TECHNO

TECHNO 10W40 
semi synthetic
API SL/CF
ACEA A3/B3
VW 501.01/505.00 • MB 229.1 • Renault RN 0700 

Універсальна всесезонна напівсинтетична моторна 
олива на гідросінтетичній основі, призначена 
для сучасних бензинових та дизельних двигунів 
з турбонаддувом і без нього. 

Забезпечує високий ступінь захисту як для нових авто, 
так і для автомобілів з великим пробігом. 

Має збільшений міжсервісний інтервал.

1 л  ............................................ 48391051009 
4 л  ............................................ 48391051010  
20 л  .......................................... 48391051011 
60 л  .......................................... 48391051012 
200 л  ........................................ 48391051013

НАПІВСИНТЕТИЧНІ МОТОРНІ ОЛИВИ  
ДЛЯ ЛЕГКОВИХ АВТІВОК

TECHNO 15W40 
synthetic
API SL/CF
ACEA А3/В3/В4
MB 228.1, 229.1

Високоякісна моторна олива. Виготовлена на основі 
синтетичних базових мастил з дуже високим індексом 
в’язкості. Розрахована на експлуатацію у важких умовах. 

Має збільшений міжсервісний інтервал Longlife.

1 л ............................................. 48391051018 
4 л ............................................. 48391051019

DIESEL

НАПІВСИНТЕТИЧНА МОТОРНА ОЛИВА  
ДЛЯ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ

DIESEL 10W40 LONGLIFE 
semi synthetic
API CI-4
ACEA A3/B4
VW 501.01/505.00 •  MB 228.3/229.1

Напівсинте тична моторна олива для дизельних двигунів легкових автомобілів та легкого 
комерційного транспорту (мікроавтобус, фургон), а також автівок з системами турбонаддуву. 

Зі збільшеним сервісним інтервалом Longlife.

1 л  ............................................ 48391051014 
4 л  ............................................ 48391051015 

20 л  .......................................... 48391051016 
200 л  ........................................ 48391051017
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TRUCK

TRUCK MB 10W40 
semi synthetic
API CI-4
ACEA E7 (E5, E3)
MBApproval 228.3 • MAN 32751 • Volvo VDS3 • 
Scania LDF • Mack EON • Jaso DH1  • MTU Cat 2 • 
Cummins 20072/20077 • Detroit Diesel 93K215

Напівсинте тична моторна олива для дизельних дви
гу нів комерційного транспорту (вантажні автівки, 
автобуси) та будівельної техніки, разом з тим обладна
них системами турбонаддуву. Розрахована на експлуа
тацію у важких умовах.

1 л  ............................................ 48391050987 
4 л  ............................................ 48391050988 
10 л  .......................................... 48021135037  
20 л  .......................................... 48391050989 
200 л  ........................................ 48391050990

TRUCK POWER SB LONGLIFE 
10W40 synthetic
API CI-4
ACEA E6 / E7
MBApproval 228.5 • MAN M 3277 • Scania LDF2/LDF3 • 
Volvo VDS3 • Deutz DQC III10  • Cummins CES 20072 •  
Renault Trucks RXD/RLD/RD2/RLD2 • Mack EON • 
DAF Extended Drain • MTU Type 3

Високоякісна моторна олива. Виготовлена на основі 
синтетичних базових мастил з дуже високим індексом 
в’язкості. Розрахована на експлуатацію у важких умовах. 

Має збільшений інтервал заміни Longlife.

20 л  .......................................... 48391050991 
200 л  ........................................ 48391050992

МОТОРНІ ОЛИВИ  
ДЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ

TRUCK SUPERIOR 
15W40
API CH-4
ACEA E5 / E2
MAN 3275 • MB 228.3 / 229.1 • 
Volvo VDS2

Моторна олива для дизельних 
двигунів комерційного транспорту 
(вантажні автомобілі, автобуси) 
та будівельної техніки, разом з тим 
обладнаних системами турбонаддуву. 
Розрахована на експлуатацію 
у важких умовах.

1 л ............................................. 48391050995 
4 л ............................................. 48391050996 
20 л ........................................... 48391050997 
200 л ......................................... 48391050998

TRUCK POWERTECH 
10W40 fully synthetic
API CI-4 / DPF
ACEA E6 / E7
MBApproval 228.51 • MAN 3477 • 
Volvo VDS3 • Caterpillar ECF1A • 
Renault Trucks RXD / RLD / RD2 /  
RLD2 • DAF Extended Drain • MTU 
Type 3.1  • Scania Low Ashn • Jaso 
DH2 • Deutz DQCIV10LA • Voith 
Class A • Maсk EON

Повністю синтетична олива зі збіль 
 ше ним інтервалом заміни для дизель 
 них двигунів комерційного транспорту 
(магістральні тягачі, вантажні автомо
білі, автобуси), зокрема обладнаного 
фільтрами сажі та системами зниження 
токсичності вихлопу (DPF, EGR, SCR). 

Відповідає нормам Euro VI.

20 л ........................................... 48391050993 
200 л ......................................... 48391050994

TRUCK POWERTECH 
5W30 fully synthetic
API CJ-4 / DPF
ACEA E6 / E9
Cummins CES 20081 • Volvo VDS4 • 
MBApproval 228.51 • MAN M 3477 /  
M 3677 • Iveco Mack EOO Premium 
Plus • DAF • Renault Trucks RLD3

Повністю синтетична олива зі збіль 
 шеним інтервалом заміни для дизель 
 них двигунів комерційного транспорту 
(магістральні тягачі, вантажні автомо
білі, автобуси), зокрема обладнаного 
фільтрами сажі та системами зниження 
токсичності вихлопу (DPF, EGR, SCR). 

Відповідає нормам Euro VI.

20 л  .......................................... 48021143810 
200 л  ........................................ 48021143811
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GEARTECH EP 85W140
API GL-4/GL-5
ACEA MIL-L-2105D/MIL-L-PRF-2105E
MAN 341 Type Z2/342, Type M2  • Scania STO 1:0

Високоякісна напівсинтетична олива для автомобіль них 
трансмісій, розроблене для гіпоїдних передач та диференці а
лів легкових автомобілів, автобусів, вантажівок, що пра цю ють 
в режимах високих навантажень.

20 л  .......................................... 48391050974

GEARTECH 80W90
API GL-4/GL-5
ACEA MIL-L-2105
ZF TEML 16A/17A/19A

Трансміcійна олива для мостів і механічних трансмісій 
легкових і вантажних автомобілів, а також для будівельної 
техніки. 

Застосовується для гіпоїдних передач задніх мостів та всіх 
коробок передач, для яких потрібні мастила з протиза дир
ними присадками.

1 л  ............................................ 48391050975 
4 л  ............................................ 48391050976 
20 л  .......................................... 48391050977 
200 л  ........................................ 48391050978

ТРАНСМІСІЙНІ ОЛИВИ ДЛЯ МОСТІВ  
ТА МЕХАНІЧНИХ ТРАНСМІСІЙ

GEARTECH

GEARTECH EP 75W90
API GL-4/GL-5
ACEA MIL-L-2105
MBApproval 235.8 • VW 501.50 
 MAN 341 Typе Z2/M3 • Volvo 97305

Трансмісійна синтетична олива для механічних коробок 
передач на основі першокласних синтетичних базових 
олив, селективного очи щення та спеціальних присадок.

1 л ............................................. 48391050979  
4 л ............................................. 48391050980 
20 л  .......................................... 48391050981

GEARTECH EP 75W80 RN
API GL-4+/GL-5
ACEA MIL L-2105D
Renault/PSA

Висококласна, низьков’язка трансмісійна олива. 
Розроблена для застосування в автомобілях французьких 
марок — Renault, Citroen, Peugeot — з урахуванням кон струк 
тивних особливостей системи змащування та трансмісії 
в цілому, для кращої сумісності й ефектив ності. 

Також, може застосовуватися в інших коробках передач, 
що потребують низьков’язкої оливи.
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GEARTECH

ТРАНСМІСІЙНІ ОЛИВИ  
ДЛЯ АВТОМАТИЧНИХ ТРАНСМІСІЙ

GEARTECH  
ATF DX II

Dexron IID • MB 236.6/236.7 • 
Allison C4 • Caterpillar TO2 • 
MAN 339 Type Z1/V1

Підходить для автоматичних коробок  
передач, систем керування з посилен
ням (ГПК), гідротрансформа торов 
та інших механізмів.

1 л ............................................. 48391050982  
4 л ............................................. 48391050983

GEARTECH  
ATF DX III

GM Dexron III G • Ford Mercon • 
Allison C4 • Volvo 97340/97341 • 
MAN 339 V1/Z1 • MB 236.5/236.9 • 
ZF TEML 03D/04D/09/11B/14A

Трансмісійна олива преміумкласу 
для автоматичних коробок передач  
з комплексом синтетичних присадок.

1 л  ............................................ 48391050984 
4 л  ............................................ 48391050985  
20 л  .......................................... 48391050986

GEARTECH  
ATF LT 71141

MBApproval 236.11 • 
ZF TEML 04D/11B/14B/16L/17C • 
Voith Turbo H55.6336.XX • 
PSA B71 2340 • VW TL52162

Трансмісійна олива преміумкласу 
для змащування коробок передач, 
рульових механізмів, зубчастих 
та ланцюгових передач.

1 л  ............................................ ччч 
4 л  ............................................ ччч

MOTOTECH

MOTOTECH POWER 4T
API SL
ACEA A3
SAE 10W40 • Jaso MA/MA2

Напівсинтетична олива, призначена для змащення 
4тактних двигунів сучасних мотоциклів, квадро циклів, 
скутерів і іншої мототехніки з «мокрим» та «сухим» 
зчепленням. Гарантує максимальний захист від зносу 
і задирки стінок циліндрів. 

Забезпечує легкий холодний старт.

1 л  ............................................ 48391051021

НАПІВСИНТЕТИЧНІ МОТОРНІ ОЛИВИ 
ДЛЯ МОТОТЕХНІКИ

MOTOTECH POWER 2T
API TC/W2-W3
ISO LEGB • Jaso FB

Моторна олива, призначена для змащування високо
обертових 2тактних двигунів скутерів, мопедів, мото
ролерів та іншої мототехніки, що працює при великих 
наванта женнях. Запобігає утворенню відкладень 
і забезпечує чистоту камери згоряння, свічок 
запа  лювання, канавок поршневих кілець, днища 
поршня, випускного колектора, вихлопної труби. 
Рекомендоване дозування при змішуванні — 1:50. 

Може застосовуватися з етилованим та неетилованим 
бензином. 

1 л  ............................................ 48391051020
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HYDRAULIC OIL AN 46
DIN 51524 Part-2
HLP ISO 46 
Afnor 48600 • Asle 701 / 702 / 703   • David Brown ET19 / ET33 • Bosch Rexroth 90220 • Sperry 
Vickers M2950SD / I286S3 • Parker Hannifin (Denison) HF0 / HF1 / HF2 • VDMA 24318 • MAG 
Cincinnati Machine (Cincinnati Milacron) P68 / P69 / P70 • US Steel 126 / 127 / 136 • Eaton Vickers 
Brochure 694 (Eaton Vickers M2950S / I286S)

Мінеральна олива розроблена для вико рис тання на гідрав   ліч ному обладнанні — з ура ху ванням 
вимог, що вису  ва ються до промис лових гідрав  лічних систем, які працюють в умо вах висо ких наванта 
жень, тисків, темпера тур або швидкостей. Рекомендуємо застосовувати для гідравлічних систем 
наступних типів: VICKERS, GRESEN, CESSNA, HPM, GEROTOR, DENISON, HYDRECO, WORTHINGTON тощо. 

Підходить також для змащення промислового устаткування, трибо вих передач, пневматичних 
систем тощо. Містить протизносні, анти окиснювальні, анти коро зійні та анти пінні при садки. 
Вирізняється чудовими деемульгу ючими влас ти   вос тями, високим коефіцієнтом в’язкості, 
найнижчою точкою застигання і великим терміном служби.

20 л  .......................................... 48391051022 
200 л  ........................................ 48391051023

HYDRAULIC

ГІДРАВЛІЧНІ ОЛИВИ

HYDRAULIC OIL AN 32
DIN 51524 Part-2 (HLP)
ISO 11158, 6743/4 (HM / HR) 
Bosch Rexroth 90220 • Parker Hannifin HF0 / HF1 / HF2 • Eaton Vickers Brochure 694 • 
US Steel 127 / 136 • MAG Cincinnati Machine P68 / P69 / P70

Гідравлічна олива з високим коефіцієнтом в’язкості. Призначена для вико рис тання в замкнених 
системах циркуляції оливи. 

Застосування: гідравлічні системи, що працюють в умовах сильно змінюються температур і високого 
тиску; коробки передач, які вимагають мастила з підви щеним індексом в’язкості та відрізняються 
стійкістю до механічних і хімічних впливів; системи регулювання та гідрокерування.

20 л  .......................................... 48391051024 
200 л  ........................................ 48391051025



ТЕХНІЧНІ РІДИНИОХОЛОДЖУЮЧІ РІДИНИ ТЕХНІЧНІ РІДИНИОХОЛОДЖУЮЧІ РІДИНИ

G11 GREEN CONCENTRATE 
MEG (моноетиленгліколь)

Концентрований антифриз

VW/Audi/Seat/Skoda TL 774C (G11) • BMW N 600 69.0 • Jenbacher TANr. 10000201 • Liebherr Machines Bulle 
TLV 035 • TLV 23009 A • MAN 324NF • MAN B&W List 3.3.7 • Maybach Specification 325.0 • MINI (BMW) N 600 69.0 
• MTU MTL 5048 • Opel/General Motors B 040 0240 • Porsche 924, 928, 944, 968 • RollsRoyce (built as from 1998) 
BMW N 600 69.0 • Saab 6901599 • Smart Specification 325.0 • Tesla (vehicles built as from 2013) • Van Hool • Volvo 
Car 1286083 Issue 002 • Volvo Truck (vehicles built up until 2005) • Zastava

Відповідність міжнародним стандартам 
AS 21082004 • ASTM D3306 • ASTM D4985 • SAE J1034 • AFNOR NF R15601 • ÖNORM V 5123 • CUNA NC 95616 
• JIS K 2234:2006 • SANS 1251:2005 • SH 05211999 • BS 6580:2010

1,5 л  .......................................... 48021155351 
5 кг  ........................................... 48021155352 
20 кг .......................................... 48021155353 
214 кг (бочка) .......................... 48021155358

Концентрат G11 Green Concentrate перед заливкою в систе му 
охолодження двигуна необхідно змішати з водою: опти маль  
ною концентрацією для охолоджуючої рідини є 50 / 50 за об  
ся  гом. Інтервал допустимих концентрацій охолоджу ючої 
рідини стано вить від 30 % до 60 % за об’є мом. 

застережуємо від розведення водою понад 70 %, 
оскільки через низьку концентрацію присадок  
не досягається ефективного захисту від корозії

Для приготування охолоджуючої рідини рекомендуємо 
використовувати дистильовану чи демінералізовану 
(фільтро вану) воду, або звичайну водопровідну воду 
з відповідними вимогами:

• загальна жорсткість — не більше 2,7 ммоль / л 
• вміст хлоридів — не більше 100 ppm 
• вміст сульфатів — не більше 100 ppm.

Пасує до всіх типів радіаторів (алюмінієвих, мідних); ефек
тивно працює в системі охолодження будьяких двигунів.
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G11 GREEN COOLANT 
MEG (моноетиленгліколь)

Готова до використання охолоджуюча рідина

VW/Audi/Seat/Skoda TL 774C (G11) • BMW N 600 69.0 • Jenbacher TANr. 10000201 • Liebherr Machines Bulle 
TLV 035 • TLV 23009 A • MAN 324NF • MAN B&W List 3.3.7 • Maybach Specification 325.0 • MINI (BMW) N 600 69.0 
• MTU MTL 5048 • Opel/General Motors B 040 0240 • Porsche 924, 928, 944, 968 • RollsRoyce (built as from 1998) 
• BMW N 600 69.0 • Saab 6901599 • Smart Specification 325.0 • Tesla (vehicles built as from 2013) • Van Hool • Volvo 
Car 1286083 Issue 002 • Volvo Truck (vehicles built up until 2005) • Zastava

Відповідність міжнародним стандартам 
AS 21082004 • ASTM D3306 • ASTM D4985 • SAE J1034 • AFNOR NF R15601 • ÖNORM V 5123 • CUNA NC 95616 
• JIS K 2234:2006 • SANS 1251:2005 • SH 05211999 • BS 6580:2010

G11 Green  Coolant оберігає двигуни від корозії, перегріву та перемерзання, забезпечуючи високий ступінь корозій ного захисту 
для блоку циліндрів, головки блоку, раді атора, водяного насоса і теплообмінників в діапазоні темпера тур 40 … + 130 °С. 
В процесі роботи не утворює відкла день і засмічень завдяки унікальному комплексу присадок Brexolution. Пасує до всіх 
типів радіаторів (алюмінієвих, мідних); ефек тивно працює в системі охолодження будьяких двигунів..

1 кг  ........................................... 48021155336 
5 кг  ........................................... 48021155337 
10 кг .......................................... 48021155338 
214 кг (бочка) .......................... 48021155347

FREE
PHOSPHATE 
 SILICATE  
BORATE

DO NOT   
ADD WATER  
READY   
TO USE 



ТЕХНІЧНІ РІДИНИОХОЛОДЖУЮЧІ РІДИНИ ТЕХНІЧНІ РІДИНИОХОЛОДЖУЮЧІ РІДИНИ

G11 BLUE COOLANT 
MEG (моноетиленгліколь)

Готова до використання охолоджуюча рідина

VW/Audi/Seat/Skoda TL 774C (G11) • BMW N 600 69.0 • Jenbacher TANr. 10000201 • Liebherr Machines Bulle 
TLV 035 • TLV 23009 A • MAN 324NF • MAN B&W List 3.3.7 • Maybach Specification 325.0 • MINI (BMW) N 600 69.0 
• MTU MTL 5048 • Opel/General Motors B 040 0240 • Porsche 924, 928, 944, 968 • RollsRoyce (built as from 1998) 
• BMW N 600 69.0 • Saab 6901599 • Smart Specification 325.0 • Tesla (vehicles built as from 2013) • Van Hool • Volvo 
Car 1286083 Issue 002 • Volvo Truck (vehicles built up until 2005) • Zastava

Відповідність міжнародним стандартам 
AS 21082004 • ASTM D3306 • ASTM D4985 • SAE J1034 • AFNOR NF R15601 • ÖNORM V 5123 • CUNA NC 95616 
• JIS K 2234:2006 • SANS 1251:2005 • SH 05211999 • BS 6580:2010

G11 Blue Coolant оберігає двигуни від корозії, перегріву та перемерзання, забезпечуючи високий ступінь корозій ного захисту 
для блоку циліндрів, головки блоку, раді атора, водяного насоса і теплообмінників в діапазоні темпера тур 40 … + 130 °С. 
В процесі роботи не утворює відкла день і засмічень завдяки унікальному комплексу присадок Brexolution. Пасує до всіх 
типів радіаторів (алюмінієвих, мідних); ефек тивно працює в системі охолодження будьяких двигунів.

1 кг  ........................................... 48021155342 
5 кг  ........................................... 48021155343 
10 кг .......................................... 48021155344 
214 кг (бочка) .......................... 48021155345

G11 BLUE CONCENTRATE 
MEG (моноетиленгліколь)

Концентрований антифриз

VW/Audi/Seat/Skoda TL 774C (G11) • BMW N 600 69.0 • Jenbacher TANr. 10000201 • Liebherr Machines Bulle 
TLV 035 • TLV 23009 A • MAN 324NF • MAN B&W List 3.3.7 • Maybach Specification 325.0 • MINI (BMW) N 600 69.0 
• MTU MTL 5048 • Opel/General Motors B 040 0240 • Porsche 924, 928, 944, 968 • RollsRoyce (built as from 1998) 
BMW N 600 69.0 • Saab 6901599 • Smart Specification 325.0 • Tesla (vehicles built as from 2013) • Van Hool • Volvo 
Car 1286083 Issue 002 • Volvo Truck (vehicles built up until 2005) • Zastava

Відповідність міжнародним стандартам 
AS 21082004 • ASTM D3306 • ASTM D4985 • SAE J1034 • AFNOR NF R15601 • ÖNORM V 5123 • CUNA NC 95616 
• JIS K 2234:2006 • SANS 1251:2005 • SH 05211999 • BS 6580:2010

1,5 л  .......................................... 48021155354 
5 кг  ........................................... 48021155355 
20 кг .......................................... 48021155356 
214 кг (бочка) .......................... 48021155359

Концентрат G11 Blue Concentrate перед заливкою в систе му 
охолодження двигуна необхідно змішати з водою: опти маль  
ною концентрацією для охолоджуючої рідини є 50 / 50 за об  
ся  гом. Інтервал допустимих концентрацій охолоджу ючої 
рідини стано вить від 30 % до 60 % за об’є мом. 

застережуємо від розведення водою понад 70 %, 
оскільки через низьку концентрацію присадок  
не досягається ефективного захисту від корозії

Для приготування охолоджуючої рідини рекомендуємо 
використовувати дистильовану чи демінералізовану 
(фільтро вану) воду, або звичайну водопровідну воду 
з відповідними вимогами:

• загальна жорсткість — не більше 2,7 ммоль / л 
• вміст хлоридів — не більше 100 ppm 
• вміст сульфатів — не більше 100 ppm.

Пасує до всіх типів радіаторів (алюмінієвих, мідних); ефек
тивно працює в системі охолодження будьяких двигунів.
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FREE
PHOSPHATE 
 SILICATE  
BORATE

DO NOT   
ADD WATER  
READY   
TO USE 



ТЕХНІЧНІ РІДИНИОХОЛОДЖУЮЧІ РІДИНИТЕХНІЧНІ РІДИНИОХОЛОДЖУЮЧІ РІДИНИ

G12+ RED COOLANT 
MEG (моноетиленгліколь)

Готова до використання охолоджувальна рідина 

VW/Audi/Seat/Skoda TL 774D/F (G12/G12+) • Bentley TL 774D/F • DAF MAT 74002 • Jaguar (built as from 1999) 
VIN 878389 • Lamborghini TL 774D/F • MAN 324 SNF • MINI Cooper D (built as from 2007) • MTU MTL 5048 • 
Porsche (built as from 1996)

Відповідність міжнародним стандартам 
AS 21082004 • ASTM D3306 • ASTM D4985 • BS 6580:2010 • SAE J1034 • AFNOR SNF R15601 • ÖNORM V 5123 • 
CUNA NC 95616 • SANS 1251:2005 • SH 05211999 

G12+ Red Coolant забезпечує чудовий захист від замерзання, корозії і перегріву всіх сучасних двигунів (особливо алю мі ні
євих), що піддаються високому навантаженню, в діапазоні температур 40 … + 130 °С. Поєднання силікатної і карбоксилат 
ного складів (гібридна технологія) дозволило використовувати переваги обох типів рідин. В процесі роботи не утворює 
відкладень і засмічень завдяки унікальному комплексу присадок Brexolution. Пасує до всіх типів радіаторів (алюмінієвих, 
мідних); ефек тивно працює в системі охолодження будьяких двигунів.

1 кг  ........................................... 48021155333 
5 кг  ........................................... 48021155334 
10 кг .......................................... 48021155335 
214 кг (бочка) .......................... 48021155336

FREE
PHOSPHATE 
 SILICATE  
BORATE

DO NOT   
ADD WATER  
READY   
TO USE 

G12+ RED CONCENTRATE 
MEG (моноетиленгліколь)

Концентрований антифриз 

VW/Audi/Seat/Skoda TL 774D/F (G12/G12+) • Bentley TL 774D/F • DAF MAT 74002 • Jaguar (built as from 1999) 
VIN 878389 • Lamborghini TL 774D/F • MAN 324 SNF • MINI Cooper D (built as from 2007) • MTU MTL 5048 • 
Porsche (built as from 1996)

Відповідність міжнародним стандартам 

AS 21082004 • ASTM D3306 • ASTM D4985 • BS 6580:2010 • SAE J1034 • AFNOR SNF R15601 • ÖNORM V 5123 • 
CUNA NC 95616 • SANS 1251:2005 • SH 05211999 

1,5 л  .......................................... 48021155348 
5 кг  ........................................... 48021155349 
20 кг .......................................... 48021155350 
214 кг (бочка) .......................... 48021155357

Концентрат G12+ Red Concentrate перед заливкою в систему 
охолодження двигуна необхідно змішати з водою: опти
маль  ною концентрацією для охолоджуючої рідини є 50 / 50 
за обсягом. Інтервал допустимих концентрацій охолоджу
ючої рідини становить від 30 % до 60 % за об’ємом. 

застережуємо від розведення водою понад 70 %, 
оскільки через низьку концентрацію присадок  
не досягається ефективного захисту від корозії

Для приготування охолоджуючої рідини рекомендуємо 
використовувати дистильовану чи демінералізовану 
(фільтро вану) воду, або звичайну водопровідну воду 
з відповідними вимогами:

• загальна жорсткість — не більше 3,6 ммоль / л 
• вміст хлоридів — не більше 100 ppm 
• вміст сульфатів — не більше 100 ppm.

Пасує до всіх типів радіаторів (алюмінієвих, мідних); ефек
тивно працює в системі охолодження будьяких двигунів.
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4
ТЕХНІЧНІ РІДИНИГАЛЬМІВНА РІДИНАТЕХНІЧНІ РІДИНИОХОЛОДЖУЮЧІ РІДИНИ

DOT 4 
universal brake&clutch fluid

FMVSS 571.116 DOT 4/DOT 3 • SAE J1703 • ISO 4925

Універсальна гальмівна рідина DOT 4 є високоякісним синтетичним продуктом. Вона може використовуватися в гідравліч
них гальмівних системах легкового та комерційного транспорту, а також в гідравлічних приводах зчеплення.

Розроблена для найважчих умов експлуатації. Не викликає корозії, адгезії і відкладень, не агресивна до еластомерів. 
Пере вершує за характеристиками гальмівні рідини типу DOT 3 і сумісна з ними без обмежень, внаслідок чого пасує практично 
до всіх видів гальмівних систем легкових автомобілів. Застосовується в різних кліматичних зонах при температурі навко
лишнього повітря 50…+ 50 °С.

Температура кипіння «сухої» рідини не нижче 260° С, «мокрої» — 165° С.

500 мл  ..................................... 48021155361 
800 мл  ..................................... 48021155360
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G13 YELLOW COOLANT 
MPG (монопропиленгліколь)

Готова до використання охолоджувальна рідина

VW/Audi/Seat/Skoda TL 774J (G13) • Ford WSSM97B44D • MercedesBenz 325.3 • Renault 4101001 • General 
Motors GM 6277M • MAN 324 SiOAT • MTU MTL 5048 • Cummins CES 14603

Відповідність міжнародним стандартам 
ASTM D • ASTM D 3306 • ASTM D 4985 • BS 6580 • AFNOR NFR 15601 • CUNA NC 95616 • UNE 26361 • JIS K 2234 
• ONORM V 5123 • AS 2108

G13 Yellow Coolant забезпечує чудовий захист від замерзання, корозії і перегріву всіх сучасних двигунів (особливо алю 
мі ні євих), що піддаються високому навантаженню, в діапазоні температур 40 … + 130 °С. Перевершує за характе рис  тика ми 
та замі нює собою охолоджувальні рідини стандартів G11, G12, G12 +, G12 ++. Головною відмінністю від рідин тако го типу 
є вико  ристання в якості основи пропиленгликоля, а не етиленгліколю як в них. Пасує до всіх типів радіаторів (алюмініє вих, 
мідних); ефек тивно працює в системі охолодження будьяких двигунів.

Колір антифризу G13 може бути різним у інших виробників — це не характеризує якість рідини. 

Допускається змішування з охолоджуючими рідинами G12, G12 + і G12 ++, що відповідають стандартам VW TL 774 D, F або G, 
однак при цьому антикорозійні якості можуть бути знижені.

1 кг  ........................................... 48021155339 
5 кг  ........................................... 48021155340 
10 кг .......................................... 48021155341

DO NOT   
ADD WATER  
READY   
TO USE 



ТЕХНІЧНІ РІДИНИРІДИНИ ДЛЯ ОМИВАЧА СКЛАТЕХНІЧНІ РІДИНИРІДИНИ ДЛЯ ОМИВАЧА СКЛА
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ОМИВАЧ СКЛА 
зима 

Готова до використання миюча рідина

Готова до використання рідина для омивача вітрового скла і фар автомобіля являє собою водний 
розчин ізопропілового спирту з добавками поверхневоактивної речовини, барвника і аромату. 
Може використовуватися при температурі навколишнього середовища не нижче 27°C.

Має високу очищувальну здатність, видаляє зі стекол бруд, кригу, сніг, кіптяву, сіль, протиожеледні 
реагенти, нафтові та інші забруднення.

Не заподіює негативного впливу на лакофарбові покриття, пластикові та гумові деталі автомобіля.

Не залишає розводів.

лимон (lemon)  ........................ 48021171331  
диня (melon)  ........................... 48021171332 
жуйка (bombibom)  ............... 48021171333

КОНЦЕНТРАТ ОМИВАЧА СКЛА 
зима 

Концентрат рідини для зимового склоомивача

Концентрована рідина для омивача скла з новою унікальною формулою призначена для розведення водою 
відповідно до необхідного ступеню захисту від замерзання:

• нерозведена рідина:  80° C 
• 1 частина води до 1 частини концентрату:  30° C 
• 2 частини води до 1 частини концентрату:  15° C 
• 3 частини води до 1 частини концентрату:  10° C

Запобігає замерзанню системи миття лобового скла і чудово порається з очищенням брудного лобового скла, 
залишаючи свіжий запах лимона після використання. Безпечний для пластикових деталей, лакофарбового 
покриття, ущільнень, фар всіх типів і форсунок омивача.

цитрус (citrus)  ....................... 48021155361



ТЕХНІЧНІ РІДИНИРІДИНА ДЛЯ СИСТЕМ SCR

РІДИНА ДЛЯ СИСТЕМ SCR 
AUS 32

32,5 % розчин сечовини у воді

DEF • ISO 22241 • DIN 70070

Рідина для вихлопних систем дизельних двигунів з селективним каталітичним перетворювачем 
SCR — це високоякісний водний розчин карбаміду (сечовини) в демінералізованій воді високого 
ступеня очищення. Даний реагент застосовується в якості додаткової робочої рідини для зниження 
концентрації небезпечних оксидів азоту в вихлопних газах, забезпечуючи відповідність вантажних 
і легкових автомобілів з дизельними двигунами екологічним стандартам EURO4, EURO5 та EURO6.

5 кг  ........................................... 48021127470 
10 кг  ......................................... 48021127471 
20 кг  ......................................... 48021127472 
1000 кг  ..................................... 48021127474

АЕРОЗОЛІ

МУЛЬТИСПРЕЙ  /  MULTI SPRAY BR-40 
br-40n 

Універсальне проникаюче мастило

Багатофункціональне проникаюче мастило призначене для змащення різних компонентів, звільнення 
заклинилих, замерзлих і прикипілих деталей, витіснення вологи і захисту поверхонь від корозії, 
а також для очищення від клею, бітумних плям, жиру, слідів жуйки, смоли, соків, нагару і сажі. 
Ідеально підходить для розморожування замків та інших механізмів. 

Ефективна формула не містить силікону, гасу, води, воску, графіту, фреонів (хлорфторвуглеців) 
і шкідливих для здоров’я людини речовин. Засіб безпечний для металу, гуми, дерева, пластика. 
Його можна наносити на пофарбовані металеві поверхні без будьякої шкоди для фарби. 
Інноваційний розпилювач може працювати в будьякому положенні, дозволяючи очищати 
важкодоступні місця

550 мл  ..................................... 48021156887
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АЕРОЗОЛІАЕРОЗОЛІ

ШВИДКИЙ СТАРТ / STARTING FLUID 
brx-061n 

Аерозольний засіб для полегшення пуску двигуна взимку

Засіб призначений для легкого і швидкого запуску двигуна в морозну погоду або після тривалого 
простою автомобіля. Підходить для всіх типів чотирьох і двотактних бензинових і дизельних двигунів, 
в тому числі роторнопоршневих.

Застосовується в легкових і вантажних автомобілях, автобусах, мотоциклах, човнових двигунах, 
будівельній техніці, тракторах та інших транспортних засобах. Особливо рекомендується для засто
сування в таких агрегатах, як газонокосарки, снігоприбиральні машини, бензопили, водяні насоси, 
а також в портативних пересувних агрегатах усіх типів.

550 мл  ..................................... 48021156883

ОЧИЩУВАЧ ГАЛЬМ / BRAKE CLEANER 
brx-060n 

Аерозольний засіб для очищення гальмівних компонентів

Аерозольний очищувач гальм призначений для глибокого очищення металевих поверхонь від всі
ляких забруднень, в тому числі технологічних рідин, масел, смолистих відкладень, пилу та бруду. 
Засіб використовується для знежирення нових гальмівних дисків перед установкою, видалення 
старого мастила з направляючих пальців гальмівних механізмів, чищення тримачів гальмівних 
колодок та інших компонентів гальмівної системи.

Даний засіб для чищення створено з урахуванням зручності використання — інноваційний роз
пилювач може працювати в будьякому положенні, дозволяючи очищати важкодоступні місця, 
а балон має оптимальний об’єм. Унікальний склад очищувача не містить небезпечних для людини 
сполук і не пошкоджує гумові та пластикові елементи, ефективно і якісно видаляючи всі можливі 
забруднення.

550 мл  ..................................... 48021156886
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АЕРОЗОЛІ АЕРОЗОЛІ

ЗАСІБ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ІРЖІ / RUST REMOVER 
brx-2012n 

Аерозольний засіб для видалення іржі

При розпилюванні на поверхні деталей даний засіб створює ефект «холодного шоку», в результаті 
якого в іржі з’являються мікротріщини і активний розчинювальний склад ефективно проникає навіть 
в самі вузькі зазори між приіржавілими частинами. 

Змащувальні складові аерозолю сприяють зниженню тертя і забезпечують подальший захист поверхонь 
від корозії. Засіб не чинить негативного впливу на пластикові, лакофарбові та металеві поверхні. 
Інновацій ний розпилювач може працювати в будьякому положенні, дозволяючи очищати важко
доступні місця.

550 мл  ..................................... 48021156884

ОЧИЩУВАЧ НАГАРУ / ENGINE CARB CLEANER 
brx-069n 

Аерозольний засіб для видалення нагару

Засіб забезпечує ефективну очистку карбюратора, дросельної заслінки, турбокомпресора, впускних 
клапанів і інших компонентів впускного тракту двигуна від нагару. Усуває забруднення і відкладення 
на корпусі, в жиклерах, отворах і інших важкодоступних місцях. В рівній мірі застосовний для всіх 
дво і чотиритактних бензинових двигунів, як з каталізатором, так і без нього. Забезпечує оптималь  ні 
характеристики холостого ходу і витрати палива, підвищує ефективність карбюратора і норма лі  зує 
вміст шкідливих викидів у вихлопних газах.  

В побутових цілях може використовуватися для чищення духовок, грилів, мангалів.  

Перед застосуванням необхідно ретельно струсити вміст балона, після чого зняти повітряний фільтр 
і розпорошити аерозоль в повітрозабірник. Запустивши двигун на холостому ході, потрібно додатково 
подати засіб в повітрозабірник і кілька разів натиснути на педаль газу, щоб забезпечити гарне проду
вання впускних каналів двигуна.

550 мл  ..................................... 48021156885
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