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PCS Innotec International was founded in 1985 and is now the leading specialist in the 
professional market.  
This success rests on 3 cornerstones. One: focus on real solutions. Two: lead the field in  
sustainability. And three: stay close to our product users.  
 
Quality that adds value 
We don't put our energy into marketing the biggest possible range, but focus on the development 
of products that really make a difference. This is why we add value to the profession's activities 
when they use our products. 
 
Ahead in sustainability 
We help our customers not only to work faster, better and more efficiently, but to do it in a 
healthier and more environmentally friendly way. In this we like to take the lead. We regularly  
develop more envronmentally friendly and healthy alternatives to some materials, years before 
they are required by the market or by law. 
 
Qualified, committed workers 
Our organisation is based on a decentralised model of national distributors. In every country we 
operate in we have highly schooled representatives who visit our product end users personally. 
On these business visits we see what our buyers are looking for and together we find solutions to 
the everyday problems. 
 
 
 

Innotec in Finland 
 
Innotec has operated on the Finish market for more than 15 years and has TMV Trading Oy as its 
dedicated distributor. It has developed a base of loyal customers in automotive and mobility over 
the years: from assemblers and repairers to buyers and importers. 

Sivu 2/24 



 

SPRAY ADHESIVE   500ml                                                     (01.0108 SA) 
Spray Adhesive on moderni sumutettava kontaktiliima. Takaa hyvän tarttuvuuden minimaalisella tuotemäärällä. 
Liimaa nopeasti muoveja, kumia, kankaita, vinyyliä, metallia ja kartonkia. 

  
 

EASY BOND   250ml                                                                (01.0403 EB) 
Easy  Bond on monikäyttöinen valumaton liima monille materiaaleille. 
Ominaisuudet: 
- Läpinäkyvä, ei sisällä asetonia, helppo käyttää, tarttuu kosteallekin pinnalle, voimakas ja tehokas liimaus. 

 

INNO-LOCK Medium  40ml   Medium lukite, 13-22 Nm                             (01.0604 ILM) 
 

INNO-LOCK Strong  40ml   Vahva lukite, 22-33 Nm                (01.0605 ILS) 
 

INNO-LOCK Extra Strong  40ml   Erikois vahva lukite, 23-40 Nm       (01.0606 ILE) 
 

INNO-LOCK Starter Set  (Kaikkia vahvuuksia 1 kpl)        (10.1750 ILL) 

FAST GLUE 3   20ml                                                                  (01.0613 FG3) 
Fast Glue 3 on nestemäinen monikäyttöinen pikaliima. Suunniteltu erityisesti koville materiaaleille kuten  
metallille, sähköpuolen osille ja koville/jäykille muoveille. 
Lopullinen liimauslujuus saavutetaan 10 minuutissa. 
Huom: 
Liimauksen yhteydessä voidaan käyttää aktivaattoria Innotec Quick Bond Activator n:o 01.0136 QBA, joka  
nopeuttaa kuivumista ja laajentaa liimattavien materiaalien määrää runsaasti. 

QUICK BOND ACTIVATOR  150ml                                                (01.0136 QBA) 
Quick Bond Activator on suunniteltu käytettäväksi Quick Bond liiman / korjausaineen kanssa mahdollistamaan 
erittäin nopean korjauksen. Tuote toimii myös Innotec Fast Glue -pikaliiman kanssa, jolloin se laajentaa  
pikaliiman sopivuuden lähes kaikkiin muovilaatuihin ja takaa erittäin nopean liimauksen ja optimaalisen  
tarttuvuuden.  

QUICK BOND  10g                                                                       (01.0636 QB) 
Quick Bond on geelimäinen liima/korjausaine muoviosien pienille vaurioille. Tuote on suunniteltu pienien  
naarmujen nopeaan korjaamiseen, mutta toimii myös muoviliimana. 
QB on tarkoitettu käytettäväksi QBA:n (aktivaattori) kanssa, jolloin tuote kovettuu välittömästi ja on heti  
työstettävissä tai päälle maalattavissa.  

INNOFLEX-SEALER  H2O 750ml                                           (01.1405 IFS) 
Ihanteellinen korimassa ammattimaiseen korin saumaukseen. Helppo levittää alkuperäisen näköiseksi ja jättää 
ammattimaisen jäljen. Tuote pysyy elastisena ja suojaa erinomaisesti hyvän tarttuvuutensa ansiosta. 
Ominaisuudet: 
- Erittäin helppo levittää, ei rispaannu, alkuperäinen OEM rakenne, hyvä elastisuus, erittäin voimakas  
tarttuvuus. 
- sopii käytettäväksi vesi-/liuotinpohjaisten maalien kanssa, hajuton, matala VOC. 
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EASY-GASKET   275ml        (01.1407 EG) 
Easy-Gasket on korkeimman laadun tiivisteen tekijä. 
Tuote on helppokäyttöinen ja korvaa kaikentyyppiset tiivisteet. 
Ominaisuudet: Kumipohjainen materiaali, korkealaatuinen tuote kaikkeen tiivistämiseen, erityisen  
ulostulonopeutta annosteleva venttiili takaa aina sopivan tuotemäärän, taloudellinen käyttää, nopea  
kuivuminen ja täydellinen tarttuvuus, käytön jälkeen tuote ei kuivu pullossa, erittäin hyvä korkeiden  
lämpötilojen (+ 270°C asti) ja muiden kemikaalien kesto.  

VERSABOND 310ml          (musta 01.2416 VRB)(valk 01.2416W VRW) 
Nestemäinen butyyli  Versabond on ainutlaatuinen rakennemassa, jonka kestävyys perustuu viimeisimmän 
SPUR-polymeeritekniikan antamaan joustavuuteen. Tuote on erittäin sopiva lähes kaikkien materiaalien  
liitoksiin ja saumoihin autonkorjauksessa, esim. metalli, alumiini, betoni, kivi, puu, rakennusmuovi, PVC, EPDM, 
kumi jne. 
Ominaisuudet: säilyttää joustavuutensa, täydellinen liitos lähes kaikille materiaaleille, hyvin joustava, erittäin 
vedenpitävä, lämpötilan sieto -35°C — +90°C, ei sisällä liuottimia, isosyaniittia eikä silikonia, ei kutistu. 

SAFE SEAL      290ml     (10min työskentelyaika)   (01.2427 SS) 
1-komponenttinen tuulilasiliima, joka perustuu MS-polymeeritekniikkaan. Myrkytön, nopea ja työvaiheita  
vähentävä tuote. Vain pintojen puhdistus Innotec Seal and Bond Removerilla tai Multisolilla, liiman levitys  
ja lasi paikoilleen. 
Ominaisuudet: 
- Myrkytön, ei sisällä isosyaniittia, vähemmän työvaiheita (ei primerin käyttöä), pitkä säilyvyysaika, tuote ei 
tuhoudu, vaikka pakkauksesta käytettäisiin vain osa heti loppu voidaan käyttää vaikka kuukauden kuluttua. 
 

ADHESEAL TUBE    50ml    musta      (01.2451 ASTB) 
Adheseal on ainutlaatuinen, pysyvä elastinen saumamassa, joka on erittäin tehokkaasti liimautuva.  
Tuotteessa ei ole liuottimia, joten se ei kutistu eikä repeä. Tuote liimaa erinomaisesti monenlaiset materiaalit, 
kuivasta kosteaan. 
Ominaisuudet: 
- Ei liuottimia, myrkytön, ei isosyaniittia, ei kutistu eikä repeä, liimaa erinomaisesti useimmat pinnat, sopii en-
nen pistehitsausta, sopii lähes kaikkiin maalaustyyleihin, voidaan maalata Märkää-märälle, lujuus n. 30 kg/cm2 
 

SAFE SEAL IQ   290ml   (15min työskentelyaika)   (01.2429 SSIQ) 
1-komponenttinen tuulilasiliima, joka perustuu MS-polymeeritekniikkaan. Myrkytön, nopea ja työvaiheita vä-
hentävä tuote. Vain pintojen puhdistus Innotec Seal and Bond Removerilla tai Multisolilla, liiman levitys ja lasi 
paikoilleen. 
Ominaisuudet: 
- Myrkytön, ei sisällä isosyaniittia, vähemmän työvaiheita (ei primerin käyttöä), pitkä säilyvyysaika, tuote ei 
tuhoudu, vaikka pakkauksesta käytettäisiin vain osa heti loppu voidaan käyttää vaikka kuukauden kuluttua. 
 

SAFE SEAL IQ   600ml   (15min työskentelyaika)  (01.2430 SSIQ600) 
1-komponenttinen tuulilasiliima, joka perustuu MS-polymeeritekniikkaan. Myrkytön, nopea ja työvaiheita  
vähentävä tuote. Vain pintojen puhdistus Innotec Seal and Bond Removerilla tai Multisolilla, liiman levitys  
ja lasi paikoilleen. 
Ominaisuudet: 
- Myrkytön, ei sisällä isosyaniittia, vähemmän työvaiheita (ei primerin käyttöä), pitkä säilyvyysaika, tuote ei 
tuhoudu, vaikka pakkauksesta käytettäisiin vain osa heti loppu voidaan käyttää vaikka kuukauden kuluttua. 
 

ADHESEAL 290ml (musta 01.2423 ASB)(valk 01.2421 ASW)(harm 01.2424 ASG) 
Adheseal on ainutlaatuinen, pysyvä elastinen saumamassa, joka on erittäin tehokkaasti liimautuva.  
Tuotteessa ei ole liuottimia, joten se ei kutistu eikä repeä. Tuote liimaa erinomaisesti monenlaiset materiaalit, 
kuivasta kosteaan. 
Ominaisuudet: 
- Ei liuottimia, myrkytön, ei isosyaniittia, ei kutistu eikä repeä, liimaa erinomaisesti useimmat pinnat, sopii en-
nen pistehitsausta, sopii lähes kaikkiin maalaustyyleihin, voidaan maalata märkää-märälle, lujuus n. 30 kg/cm2 
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REPAPLAST PRIMER    500ml                                  (02.0135 RP) 
Repaplast Primer lisää tarttuvuutta muovipinnoille. Se on ihanteellinen tuote käytettäväksi ennen myöhempiä 
toimenpiteitä kuten muoviosien vauriokorjausta, maalausta jne. Suositellaan käytettäväksi kaikilla muovipinnoil-
la ennen minkään muun tuotteen levitystä. 
Ominaisuudet: Ainutlaatuinen koostumus, erittäin monikäyttöinen, kaikkien muoviosien primer, lisää tehok-
kaasti tarttuvuutta, myös vaikeilla muovilaaduilla, helppo- ja nopeakäyttöinen, erinomainen tartunta/
pohjustusaine ennen korjauksia. 
 

CONSTRUCTION PRIMER  500ml gray/anthracite/red/white(02.0400x CPx) 
Construction Primer on lyijyvapaa, yksi-komponenttinen pohjamaali yleiskäyttöön, esim. metallirakenteisiin. Tuote on 
erinomaisen sopiva metallialueiden pohjustamiseen. Se suojaa myös korroosiota vastaan korjauksen tai entisöinnin 
jälkeen. Sopii moneen sovellukseen metallirakentamisessa, alustan ja rungon valmistamisessa, venerakentamisessa, 
maatalousmateriaalina jne.  
Ominaisuudet: Tarttuu erinomaisesti metalleihin, myös vanhoihin maalikerroksiin, korkea kiinteysprosentti, levittyy 
erinomaisesti, ainutlaatuinen tasainen suihke muuteltavan suuosan takia, kuivaa nopeasti, hitsattavissa yleisimmillä 
hitsausjärjestelmillä, maalattavissa melkein kaikilla nykyisillä maalaustavoilla, erinomainen suoja ruostetta vastaan. 
 

SEAL GUARD  250ml         (02.0412 SG) 
Seal Guard on erittäin korkealaatuinen tartunta-aine tiivistysaineille ja teipeille. Tuotetta voidaan käyttää 
erilaisilla pinnoilla kuten keramiikka, betoni, sementti, luonnonkivi, metalli, muovit jne.  
Tämän lisäksi tuote sopii sovelluksiin, joissa altistutaan kosteudelle. 
Helppo käyttää kannessa olevalla siveltimellä. 

SPEED PRIMER  Anthracite/Green/White  500ml   (02.0419 SDPx) 
Speed Primer on pohjamaali suurille ja pienille pinnoille. Tuote antaa ammattimaisen lopputuloksen, koska sen 
tiivis pintarakenne antaa täydellisen maalattavuuden. Tuote tarttuu erinomaisesti lähes kaikkiin pintoihin, kuten 
metalli, puu kipsi, muovi ja hiottuihin lakkakerroksiin. Tuote on ihanteellinen täyttöaine naarmuille ja pienille 
epätasaisuuksille. Ainutlaatuisen koostumuksensa ansiosta tuote sopii pohjakerrokseksi lähes kaikille  
maalaustavoille. Speed Primer on pölykuiva 10 min. ja hiottavissa 20 min. (kuiva/märkä). Tuote on erittäin 
helppokäyttöinen ja hieno viimeistelty jälki saadaan aikaan säädettävän suuttimen ansiosta. 

INNO SEAL        290ml      musta, harmaa, valkoinen   (01.2432 ISx) 
Liimaava saumamassa, joka perustuu polymeeritekniikkaan. Nopea ja hyvän liimaustehon omaava tuote, j 
oka toimii myös kosteilla pinnoilla sekä jopa veden alla. Liimaa lähes kaikkia materiaaleja. 
Ominaisuudet: 
- Myrkytön, ei sisällä isosyaniittia eikä liuottimia, pitää värinsä ja muotonsa, kuivuu nopeasti, päälle  
maalattavissa n. 20 min kuluttua, voidaan käyttää myös pohjustamattomalla metallilla. 

SPRAY SEAL LS-m  290ml   musta, harmaa, valkoinen     (01.3472 SSLSx) 
Ruiskutettava koritiivistemassa, jossa ainutlaatuinen ruosteelta suojaava ominaisuus. Tehokas suoja sään vai-
kutuksia vastaan. Tiiviin rakenteen ansiosta täydellinen tarttuvuus ja joustavuus. Tuote toimii ihanteellisesti 
myös äänieristeenä. 
Ominaisuudet: 
- Isosyaniittivapaa, maalattavissa kosteana (n. 30 min kuluttua), erittäin nopea nahoittuminen ja kuivuminen, 
suojaa kiveniskuilta, väri ei haalistu, pysyy joustavana, ei halkeile eikä valu 
LS-tyyppi sopii erityisesti helmapelteihin ja pyöräkoteloihin sekä lattian äänieristeeksi.  

SPRAY SEAL HS-m   290ml   musta, harmaa, beige       (01.3469 SSHSx) 
HS-m on ainutlaatuisen koostumuksen omaava korimassa moniin eri käyttökohteisiin. Tuote jäljittelee täydelli-
sesti useimpien ajoneuvovalmistajien (OEM) spraymassojen lopputulosta. Sopii erinomaisesti myös taitettuihin 
tai tiivistettyihin saumoihin, suoraan tai siveltimellä levitettynä. Täydellinen tarttuvuus lähes kaikkiin pintoihin. 
Tuote säilyy pysyvästi joustavana eikä valu tai rihmaudu. 
HS-m on paksumpi kuin LS-m, joten soveltuu paremmin kohteisiin joissa vaaditaan paksumpaa kerrosta (esim. 
moottoritilan saumat)  
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SPOTPRIMER  500ml      vaalean harmaa / anthracite (tumma) (02.0421 STPx) 
Spotprimer on korkealaatuinen, nopeasti kuivuva, yksikomponenttinen eristeprimer, erityisesti suunniteltu  
peittämään pintaa, joka on juuri hiottu, ennen maalaamista. 
Ominaisuudet: Ammattimainen jälki, ei ylimääräisiä roiskeita, erinomainen suihkutusjälki (useimmiten pintaa 
ei tarvitse hioa uudelleen), nopeasti pölykuiva, nopeasti valmis, hiottavissa sekä kuiva- että vesihionnalla, nope-
asti maalattavissa useimmilla maaleilla, erinomainen korroosiosuoja käsitellyille ja ei-käsitellyille pinnoille (teräs, 
elektrolyyttisesti sinkitty teräs, alumiini, ruostumaton teräs, puu, kitti ja useimmat muovit). 

ZINC COAT   500ml                                                    (02.1106 ZC) 
Zinc Coat on erittäin korkealaatuinen pohjustusaine paljaalle pellille. Se on myös ihanteellinen tartunta-aine 
(primer) useille erilaisille pinnoille kuten maalatulle tai rautaa sisältämättömille metalleille (Cu, Al, Pb, Zn, Mg). 
Tuote on ainutlaatuinen sekoitus sinkkiä ja ruosteenestoainetta sekä suojaavaa, läpinäkyvää epoksia.  
Tämän vuoksi tuote takaa myös korroosiosuojan myöhemmin hitsattaville tai pistehitsattaville metalleille. 
Ominaisuudet: 
- Hitsattava, jopa CO2 :lla, hiottavissa kuivuttuaan, maalattavissa, voimakas korroosiosuoja metalleille. 

REPAPLAST STRUCTURE COAT NF    500ml        (02.1139 RSC) 
Repaplast Structure Coat on PVC-vapaa struktuuri primer auton muoviosille. Tämä tuote mahdollistaa viallisten 
alueiden korjaamisen muodostaen alkuperäistä (OEM) vastaavan lopputuloksen. 
Ominaisuudet:  
- PVC- ja isosyanaattivapaa, voidaan maalata märkää märälle 20 min kuluttua, erinomainen tarttuvuus, kestävä 
pinta, muistuttaa OEM-struktuuria. 

ANTI-SLIP COATING    1L   (harmaa 02.1434 ASCG) (musta 02.1435 ASCB) 
Anti-Slip Coating on 1-komponenttinen liukuestemaali. 
Tuotteella liukuesteen maalaaminen on helppoa ja nopeaa. 
Tuotetta voidaan käyttää erilaisilla materiaaleilla kuten metalli, alumiini, lasikuitu, muovi, kivi, puu yms.  

REPAPLAST COLOUR FINISH  500ml         (02.3100 RCFxx) 
Repaplast Colour Finish Better Care on muovimaali kaikissa alkuperäisvalmistajien (OEM) väreissä. Käytetään 
haalistuneiden muoviosien alkuperäisen värin palauttamiseksi tai viimeistelynä muovikorjauksien jälkeen. 
Ominaisuudet: Vain pieni määrä aromaattisia aineita, pysyy joustavana, suojaa uusilta pintavaurioilta, estää 
haalistumisen; UV-säteilyn kestävä, erinomainen tarttuvuus, hyvä sumutettavuus, voidaan laittaa useita  
kerroksia, nopeasti kuivuva. 
Värit: Black, Gloss Black, Dark Grey, Medium Grey, Smoke Grey, Anthracite, Concrete Grey 

METAL FINISH  500ml        (02.3106 MFS) 
Innotec Metal Finish on ainutlaatuinen metallinharmaa lakka ammattikäyttöön. Kemiallisen reaktionsa takia  
lakka antaa kuivuttuaan hyvin vahvan pinnan. Tuote peittää nopeasti ja tehokkaasti melkein kaikki muovi- ja 
metallipinnat upealla ja tasaisella kerroksella. Se antaa käsitellylle pinnalle täydellisen kopion yleisimmistä  
metalliväreistä. Ominaisuudet: metallinharmaa lakka ammattikäyttöön, antaa erityisen kestävän pinnan  
kuivuttuaan, nopea ja tehokas, upean tasainen jälki, soveltuu useimmille muovi- ja metallipinnoille, täydellinen 
kopio yleisimmistä metalliväreistä. 

ALU FINISH 500ml                                           (02.3107 AFS) 
Alu Finish on alumiinin harmaa ammattitasoinen maali, joka kuivuu nopeasti. Tuote tarttuu erinomaisesti lähes 
kaikkiin metalli– ja muovipintoihin. Kuivuttuaan se antaa tasaisen, raaputusta ja kulutusta kestävän pinnan.  
Alu Finish antaa käsitellylle pinnalle täydellisen ja luonnollisen alumiinin ulkonäön. 
Sopii erinomaisesti kaikenlaisten alumiini-/hopeaosien maalaamiseen sekä auto– että muussa teollisuudessa, 
kuten auton vanteet, auton alusta, saranat, astinlaudat, kehykset, palelit jne. 
Jos halutaan kiiltävä pinta, käytetään viimeistelyyn Innotec Clear Coat –pinnoitetta. 
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BLACK BODY PAINT        500ml           (02.3130 BBP ) 
Black Body Paint on korkealaatuinen musta ja matta pinnoite, jossa on matalat kalkkiarvot. Sitä on helppo hioa, 
ihanteellinen kontrolli spray. Lisäksi Black Body Paint on iskunkestävä ja sen takia tehokas varsinkin rungon 
maalaukseen. 
 Ominaisuudet: 
- hieno OEM musta ja matta väri, helppo käyttää, voidaan pinnoittaa useita kertoja lyhyen ajan sisällä,  
iskunkestävä, ei lohkeile, säänkestävä.  

CLEAR COAT  500ml                      (02.3132 CCS) 
Innotec Clear Coat on hyvin korkealaatuinen ja kristallinkirkas viimeistelylakka. Se vastaa ammattilaisten  
käyttämää maaliruiskua. Se kuivuu nopeasti ja tasoittaa pinnan. Kuivuttuaan se kestää naarmutusta ja  
kulutusta. Lisäksi se suojaa UV-säteiltä. Clear Coat antaa pinnalle kestävän ja kiiltävän lopputuloksen. 
Ominaisuudet: 
- korkea laatu, kirkas lopputulos, heti käyttövalmis, nopeasti kuivuva, tasoittaa pinnan (pölykuiva 5-10 min), 
erittäin kestävä (kuivuttuaan kestää naarmutusta ja kovaa käyttöä), kestään sään vaikutusta, suojaa UV-säteiltä 
(ei kellastu), antaa pitkään kestävän kiillon, helppo käyttää.   

MULTIFLEX COATING SPRAY 500ml (musta 02.1131 MCSB)(harm 02.1129 MCSG) 
Multiflex Coating Spray on täysin PVC-vapaa kiveniskusuoja, joka antaa erinomaisen korroosiosuojan ja äänen 
vaimennuksen. 
Ominaisuudet: alkuperäisen (OEM) näköinen lopputulos, isosyanaattivapaa, PVC-vapaa, voidaan maalata  
10 min kuluttua, pysyy joustavana, ei vanhene, täydellinen tarttuvuus paljaalle sekä pohjustetulle metallille,  
helposti hiottavissa kuivumisen jälkeen, kestää liuottimia kuivumisen jälkeen.  

MULTIFLEX COATING HS Plus 1L (musta 02.1429 MCHSG)(harm 02.1431 MCHSB) 
Multiflex Coating Spray on täysin PVC-vapaa kiveniskusuoja, joka antaa erinomaisen korroosiosuojan ja äänen 
vaimennuksen. 
Ominaisuudet: Alkuperäisen (OEM) näköinen lopputulos, isosyanaattivapaa, helppo levittää, pysyy joustavana,  
ei vanhene, täydellinen tarttuvuus paljaalle sekä pohjustetulle metallille, helposti hiottavissa kuivumisen jälkeen, 
kestää liuottimia kuivumisen jälkeen, maalattavissa kuivumisen jälkeen. 
Tuotteen annetaan haihtua 10min, jonka jälkeen voidaan kuivata infrapuna lampulla 10min läpikuivaksi. 
 

LIQUID GLASS 60ml                              (02.3133 LQG) 
Liquid Glass on nestemäinen pinnoiteaine, jolla saadaan kuluneet ajovaloumpiot 
uudistettua. 
Tuote ei ole lakka vaan pinnoite, jolla käsiteltävästä pinnasta tulee lähes uuden veroinen. 
1. Kulunut pinta hiotaan, puhdistetaan ja kiillotetaan.  
2. Liquid Glass valutetaan pinnalle. 
3. Pinta kuivataan infrapunalampulla 90°C 1,5 tuntia. 

INNOTEC BODY FINISH 500ml  green, grey, beige    (02.3135x BFx) 
Body Finish on korkealaatuinen, nopeasti kuivuva yksikomponenttinen akryylilakka, joka antaa uusille ja  
korjatuille metallilevyille sekä koneiden osille alkuperäistä vastaavan ulkonäön. 
Ominaisuudet: Ammattimainen ruiskutusjälki, 2 litteää suutinta (eri kapasiteetilla), erinomainen peittävyys,  
pölykuiva  10 min kuluttua, nopeasti kovettuva ja iskun kestävä, märkää märälle maalaus mahdollista lähes 
kaikilla maalaustavoilla 20 min kuluttua, erinomaiset korroosionesto-ominaisuudet ja erittäin hyvä tarttuvuus 
erilaisiin rautametalleihin ja muihin kuin rautametalleihin. 

COLOURS IN SCRS    30ml       (02.3450x COLxx) 
Erikoismaali käytettäväksi kiveniskujen korjaussarjan kanssa. 
 
Värit: Black, White, Egg Yellow, Glaring Red, Anthracite, Dark Grey, Light Grey, Navy Blue, Dark Navy Blue, 
Steel Blue, Petrol Blue, Dark Green, Ruby Red Met, Wine Red. 
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HI-TEMP WAX Transparent    (spray 500ml 02.2116 HTWS)(1L 02.2430 HTWP) 
Hi-Temp Wax on vahapohjainen läpinäkyvä kotelosuoja, joka kestää korkeita lämpötiloja (150°C).  
Pysyy stabiilina kuumimmillakin moottorin osilla ja lähellä jäähdytinjärjestelmää. Hi-Temp Wax tunkeutuu  
pieninpäänkin koloon; siksi se antaa täydellisen ruostesuojan joka paikkaan. Jähmettyy tunnissa eikä valu  
paikkoihin joissa sitä ei tarvita. 
Ominaisuudet: Tunkeutuu hyvin sumutettaessa, ei valu käytön jälkeen, erittäin hyvä ruostesuojauskyky, ei 
muutu takaisin juoksevaksi kuumissakaan olosuhteissa, ei ole herkkä kemikaaleille, jarrunesteelle, suolalle jne. 

HI-TEMP WAX Brown  (spray 500ml 02.2117 HTWSB)(1L 02.2426 HTWB) 
Hi-Temp Wax on vahapohjainen ruskea kotelosuoja, joka kestää korkeita lämpötiloja (150°C). Pysyy stabiilina 
kuumimmillakin moottorin osilla ja lähellä jäähdytinjärjestelmää. Hi-Temp Wax tunkeutuu pieninpäänkin  
koloon; siksi se antaa täydellisen ruostesuojan joka paikkaan. Jähmettyy tunnissa eikä valu paikkoihin joissa  
sitä ei tarvita. 
Ominaisuudet: Tunkeutuu hyvin sumutettaessa, ei valu käytön jälkeen, erittäin hyvä ruostesuojauskyky, ei 
muutu takaisin juoksevaksi kuumissakaan olosuhteissa, ei ole herkkä kemikaaleille, jarrunesteelle, suolalle jne. 

WHITE GREASE     500ml                                             (03.0100 WG) 
Korkealaatuinen, monikäyttöinen voitelurasva näkyvää voitelua varten - jää valkoiseksi.  
Tunkeutuu syvälle ja jähmettyy tasaisen paksuksi rasvakalvoksi. Kestää kylmää, kuumaa ja suolavettä. 
Ei sisällä liima-ainesta. 
Ominaisuudet: 
- Hyvä tarttuvuus, tunkeutuu ja voitelee syvältä, silikonivapaa, lämpötila-alue -30°C — +160°C 

ANTI SEIZE   500ml                                                            (03.0101 AS) 
Anti Seize on korkealämpötilakestoinen kuparirasva, joka suihkutettaessa metallille muodostaa kestävän  
suojaavan pinnan, joka ei huuhtoudu pois eikä pala. Tuote ei vahingoita kumiosia. Anti Seize tekee asentamisen 
ja irrottamisen helpommaksi ja estää kiinnileikkautumisen. 
Ominaisuudet:  
- Helppo käyttää, asentaminen ja irrottaminen helpompaa, kestävä suojaus metalleille, suojaa moottorin osia, 
vähentää kitkaa liikkuvissa osissa, laaja käyttölämpötila-alue (-30°C — +1100°C) 

TOTAL POWER GREASE    500ml                                  (03.0110 TPG) 
Korkealaatuinen, monikäyttöinen voitelurasva huomaamatonta voitelua varten (lähes väritön). Tunkeutuu  
syvälle ja jähmettyy tasaiseksi rasvakalvoksi. Kestää kylmää, kuumaa ja suolavettä. Ei sisällä liima-ainesta. 
Ominaisuudet: 
- Kitkavoiteluaine, soveltuu ovien saranoihin, ikkunan säätimiin, lukkoihin, sähköjohtimien suojaamiseen ym. 
- Ihanteellinen jarruhuollossa, tunkeutuu vaikeisiin ja ahtaisiin kohteisiin 
- Lämpötila-alue -30°C — +160°C 

AS-1500    200ml                                                          (03.0111 AS1500) 
Korkeita lämpötiloja ja kuumenemista kestävä litium/titaanipohjainen voiteluaine painepatruunassa. 
Ihanteellinen ABS-jarruille, ohjausjärjestelmiin, pakoputkistoihin ym liitos- tai nivelkohtiin, jotka joutuvat alttiik-
si korkeille lämpötiloille ja korroosiota aiheuttaviin olosuhteisiin. 
Teollisuudessa helojen, liitosten, paineilmavasaroiden yms. voiteluun. 
Ominaisuudet: Ihanteellinen voitelu ABS-jarruille, lämpötila-alue -40°C— +1500°C, erinomainen suoja  
alumiiniosille. 

CERAMIC GREASE    200ml                                      (03.0120 CG)                                                            
Korkeita lämpötiloja ja kuumenemista kestävä keramiikkapohjainen voiteluaine painepatruunassa. 
Ihanteellinen ABS-jarruille, ohjausjärjestelmiin, pakoputkistoihin ym liitos- tai nivelkohtiin, jotka joutuvat alttiik-
si korkeille lämpötiloille ja korroosiota aiheuttaviin olosuhteisiin. 
Ominaisuudet: Ihanteellinen voitelu ABS-jarruille, lämpötila-alue -40°C —- +1500°C, erinomainen suoja alu-
miiniosille. 
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CERAMIC GREASE SPRAY   500ml                                  (03.0121 CGS)                                                            
Korkeita lämpötiloja ja kuumenemista kestävä keramiikkapohjainen voiteluaine spray. 
Ihanteellinen ABS-jarruille, ohjausjärjestelmiin, pakoputkistoihin ym liitos- tai nivelkohtiin, jotka joutuvat  
alttiiksi korkeille lämpötiloille ja korroosiota aiheuttaviin olosuhteisiin. 
Ominaisuudet: Spray, jonka erikoissuuttimen ansiosta suihke kohdistuu tarkasti haluttuun kohteeseen. 
Ihanteellinen voitelu ABS-jarruille, lämpötila-alue -40°C — +1200°C, erinomainen suoja alumiiniosille.  

DRY LUBE   500ml   ( Kuivavoiteluaine )                          (03.0123 DL) 
Dry Lube on nopeasti kuivuva silikonivapaa aine joka antaa korkeatasoisen ja voitelevan kalvon käsiteltävälle 
pinnalle. Erityisen koostumuksensa ansiosta se jättää kuivan ja lähes näkymättömän sileän pinnan. Tuotetta 
voidaan käyttää poistamaan kirskuvan äänen keloista, ikkunahisseistä ja liukuhihnoilta. 
Ominaisuudet: Silikonivapaa, antistaattinen, läpinäkyvä, kuiva voitelu, erittäin matala kitka, korroosion  
kestävä, vesitiivis, lämmönkesto –60°C – +200°C, ei liimaa. 

EP CUTTING OIL   500ml                                                (03.1102 ECO) 
EP-Cutting Oil on erittäin korkealaatuinen leikkuuöljy, joka on suunniteltu kestämään korkeita työnopeuksia, 
joita poraus, leikkaaminen yms. työstö aiheuttaa. Se sopii hyvin jäähdyttämiseen oli työ iso tai pieni.  
Tuote varmistaa ongelmattoman kaikkien metallien jopa ruostumattoman teräksen työstön. 
Ominaisuudet: Erittäin korkealaatuinen leikkuuöljy, sopii eri metalleille, turvallinen ja syttymätön koostumus, 
purkki toimii kaikissa asennoissa, voidaan käyttää yksin tai perinteisten leikkuunesteiden kanssa (± 5%),  
vaahtoava, pysyy paikallaan, hyvä voitelu jopa erittäin kovassa paineessa. 

SP200 Silikonipasta   500ml                                         (03.0122 SP200) 
SP200 on erinomaisen nestettä hylkivän ominaisuutensa takia täydellinen suoja korroosiota vastaan.  
Tuote karkottaa nesteen tunkeutumalla nesteen ja pinnan väliin ja siten suojaa pintaa sekoittumatta  
nesteeseen. Vaikka SP200 on kiinteä rasva, se valuu kontaktin epätasaisuuksien mukaisesti antaen optimaalisen 
suojan kosteutta, likaa, suolaa yms. vastaan. SP200 kestää lämpötilaa -40°C:sta +200°C:een.  
Laajasta lämmönsietokyvystä huolimatta rasva säilyttää koostumuksensa eikä hyydy, sula tai huuhtoudu pois 
edes kuumassa vedessä tai höyryssä. SP200 on hyvin kestävä eikä kovetu edes pitkän ajan jälkeen. 
 

PE100   500ml                                                                (03.1104 PE100) 
PE100 on kosteutta sitova suojaöljy, joka sopii myös kevyeen voiteluun. Kehitetty erityisesti kumille, kaikille 
muoveille ja sytytysjärjestelmille. Tuote tunkeutuu sisälle molekyylin rakenteeseen, jonka ansiosta se suojaa 
sisältä päin ulkoisia olosuhteita vastaan. 
Ominaisuudet:  
- kirkas, helppokäyttöinen, syrjäyttää kosteuden, pitkäaikainen vaikutus, suojaa muoveja haalistumiselta,  
tekee kumiosat joustaviksi ja estää niiden jäätymisen, suojaa mm. sytytysjärjestelmät kosteushaitoilta  

DEBLOCK OIL XS  500ml                                                    (03.1107 DOX) 
Deblock Oil on irrotusöljy, joka sisältää yhdistelmän nopeasti vaikuttavia ruosteensyöjä- ja voiteluaineita. Huo-
mattavasti tehokkaampaa kuin tavanomaiset irrotustuotteet. Voiteleva ominaisuus estää juuttumisen ja helpot-
taa osien irrottamista. 
Ominaisuudet: 
- Voimakas ruosteen irrotin, vapauttaa jumittuneet osat, vaikuttaa nopeasti ruosteeseen, likaan yms. 
- Ei vahingoita kumia, syrjäyttää kosteuden, voitelee osat irrotusvaiheessa 
- Erinomainen vaikeisiin kohteisiin, esim.alumiini/teräs liitoksiin 

TYRE LUBE   500ml                                              (03.0124 TL) 
Tyre Lube on erityinen rengasrasva, joka on kehitetty helpottamaan pyörän irrotusta ja asennusta vanteelle. 
Tuote tekee asennettavan kumin liukkaaksi asennuksen ajaksi ja haihtuu itsestään pois. 
Tyre Lube soveltuu kaikenlaisten kumien asennukseen esim. Vetoakselien suojakumit yms.  
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FUEL SYSTEM CLEANER  500ml                                    (04.0148 FSC) 
Fuel System Cleaner on ainutlaatuinen puhdistaja polttoainesysteemin osille. Se poistaa tehokkaasti likaisuudet 
mm. hiili- ja rasvajäämät, hartsin, kumin, hapettumat esim. venttiileistä, käyttölaitteista, EGR-venttiileistä,  
injektorista, tyhjäkäyntimoottorista, käyttöventtiilistä, ilmamäärätunnistimesta. 
Ominaisuudet: Erinomainen puhdistusteho, yhteensopiva modernien polttoainejärjestelmien kanssa,  
yhteensopiva katalysaattorin sisältävien polttoainejärjestelmien kanssa, laaja käyttöalue; tietenkin sopiva  
myös vanhoihin kaasutinjärjestelmiin. 

CARB CLEAN    500ml                                                    (04.0150 CC) 
Carb Clean on tuotekehityksen uusin ja tehokkain tuote kaasuttimien ja ruiskutusjärjestelmien puhdistukseen. 
Tuote puhdistaa kaasuttinen sisäpuolelta sekä kaikki ulkoiset osat, ilman osien irrotusta. Sopii autojen lisäksi 
myös muille moottoreille kuten mopedeille, traktoreille, pienkoneille jne. Sopii hyvin ruiskutusjärjestelmän ilma-
määrätunnistimen puhdistukseen. Puhdistuksen jälkeen moottori toimii paremmin, tasaisemmin ja taloudelli-
semmin. Ominaisuudet: Helppo käyttää, voimakas puhdistusteho, monikäyttöinen, sopii sekä kaasuttimille että 
ruiskutusjärjestelmille,  soveltuu katalysaattoreilla varustetuille autoille, irrottaa karstan ja öljyjäämät, antaa 
kevyen voitelun liukupinnoille. 

INJECTION CLEAN    250ml                            (04.0165 IC) 
Innotec Injection Clean on erittäin tehokas ruiskutusjärjestelmän puhdistaja, joka antaa täydellisen suojan likaa 
ja korroosiota vastaan. Tuote sisältää aktiivisia ainesosia, joilla erityisongelmat saadaan hoidettua esim. karsta, 
pinttynyt lika ja vesipitoinen polttoaine. 
Käyttöohje: 
250 ml tuotetta 60 bensalitraan. 
Ensimmäisellä kerralla kaksinkertainen määrä tuotetta. 

HIGH TEF OIL   500ml                                                  (03.1176 HTO) 
HIGH TEF OIL   75ml                                                   (03.1177 HTO75) 
Lähes 100% teflonöljy erittäin hyvää voitelua vaativiin kohteisiin. 
Laaja käyttölämpötila -50°C — +250°C. 
Ominaisuudet: Erittäin monikäyttöinen voiteluaine, lukkopesien sisäiseen voiteluun, lukkomekanismeihin  
oven saranoihin, oven rajoittimiin, vaijereihin, niveliin, ovien tiivisteisiin estämään jäätymisen, akunnapoihin  
suoja-aineeksi, ei sisällä happoa. 

MULTI SPRAY 1000   500ml                                         (03.1118 M1000) 
Multi Spray 1000 on tehokas, vedenkestävä rasva, joka vapauttaa jumittuneet osat ja suojaa ne korroosiolta. 
Tuote syrjäyttää kosteuden muodostamalla suojakerroksen pinnan ja kosteuden väliin. Suojaa sytytysjärjestel-
mät, akut, sähköliittimet ja sytytystulpat.  
Ominaisuudet: 
- Ihanteellinen voitelurasva lukoille, työkaluille, kaapeleille jne. 
- Säilyttää kumin ja muovin pehmeänä ja joustavana; ilman silikonia 
- Puhdistaa ja suojaa työkalut, moottorit, sukset, veneet, koneet, sähköliitokset jne. pidemmäksi aikaa. 

INNOGREASE MP260   400g                                         (03.0601 IMP260) 
Yleisrasva, joka on helppo levittää. Sisältää korkealaatuisia aineksia, minkä takia rasva sietää suurta painetta ja 
korkeita lämpötiloja. Sopii erinomaisesti käytettäväksi rekoissa, asuntovaunuissa, rullaportaissa, laakereissa. 
Voidaan käyttää myös veden alla. 
Ominaisuudet: Lämpötila-alue -25°C — +130°C, paineensieto 260 kg (IP 239), koostumus 2 (ASTM-D 217). 
Voidaan käyttää veden alla ja muutoinkin vaativissa olosuhteissa, voidaan käyttää myös epätasaisessa  
paineessa. 

DEBLOCK ICE  500ml                                                                 (03.1106 DBI) 
Deblock Ice on irrotusöljy, joka sisältää yhdistelmän nopeasti vaikuttavia ruosteensyöjä- ja voiteluaineita  
lisäksi tuote jäädyttää avattavan kohteen -45ºC joka tehostaa irrotuskykyä huomattavasti. Huomattavasti  
tehokkaampaa kuin tavanomaiset irrotustuotteet. Voiteleva ominaisuus estää juuttumisen ja helpottaa osien 
irrottamista. 
Ominaisuudet: Voimakas ruosteen irrotin, vapauttaa jumittuneet osat, vaikuttaa nopeasti ruosteeseen, likaan 
yms. Ei vahingoita kumia, syrjäyttää kosteuden, voitelee osat irrotusvaiheessa. Erinomainen vaikeisiin alumiini/
teräs liitoksiin. 
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SEAL AND BOND REMOVER  500ml                              (04.0107 SBR) 
Seal And Bond Remover on teknisesti moderni tuote, joka irrottaa lähes kaikki liimat. Tuote pehmentää  
useimmat liimat ja tiivisteet, tehden niiden poistamisen helpommaksi. 
Ominaisuudet: 
Helppokäyttöinen - Ihanteellinen liimojen, tiivisteiden ja purukumin irrottamiseen - Helpottaa liimatun tuulilasin 
irrotusta ja vaihtoa- Ei ole aggressiivinen maaleille tai yleisimmille muoveille - Haihtuu nopeasti kalvoa  
jättämättä. 

MULTISOL                1 L       (04.0151 M1) 
                            5 L       (04.0156 M5)           
Multisol on teknisesti moderni tuote, joka irrottaa lähes kaikki liimat. Tuote pehmentää useimmat liimat ja  
tiivisteet, tehden niiden poistamisen helpommaksi. 
Ominaisuudet: Helppokäyttöinen, ihanteellinen liimojen, tiivisteiden ja purukumin irrottamiseen, helpottaa 
liimatun tuulilasin irrotusta ja vaihtoa, ei ole aggressiivinen maaleille tai yleisimmille muoveille, haihtuu nopeasti 
kalvoa jättämättä. 

SEAL AND BOND REMOVER FOAM  500ml       (04.0106 SBRF) 
Seal and Bond Remover Foam on tuote, joka liuottaa lähes kaikki liimat, tiivisteet, asfaltin, pien, alustamassan 
yms. tehden niiden poiston helpommaksi. Vaahtoavan koostumuksensa ansiosta tuote toimii erityisen hyvin 
myös pystypinnoilla, esim. mainostarrojen poistossa autojen sivupinnoilta.  
Ominaisuudet: 
Helppokäyttöinen - Ihanteellinen liimojen, tiivisteiden ja purukumin irrottamiseen - Vaahtoavan koostumuksensa 
ansiosta toimii myös pystypinnoilla - Pitkä vaikutteinen - Ei ole aggressiivinen maaleille tai yleisimmille muoveille 

POWER CLEAN  500ml                                                  (04.0169 PC500) 
POWER CLEAN  750ml                                                  (04.0179 PC750) 
Power Clean soveltuu kaasuttimien ja ruiskutusjärjestelmien puhdistukseen ja on erittäin tehokas rasvaa  
poistava puhdistusaine moniin käyttökohteisiin. Tuote haihtuu nopeasti eikä jätä kalvoa. Power Clean on  
tarkoitettu auto- ja teollisuuskäyttöön. Tuote ei vahingoita katalysaattoria. 
Käyttökohteita: Jarrujärjestelmät, kaasuttimen osat (läppäkotelo), sähköosat (laturi), moottorin ja koneiden 
osat, metalliosat ennen hitsausta, hammasketjut nivelet, jne. 

DIESEL PLUS    250ml                                    (04.0167 DP) 
Innotec Diesel Plus takaa paremman moottoritehon ja vähentää karsta- ja muita jäämiä.  Moottori käy  
tasaisemmin ja starttaa paremmin. Parantaa kylmäkäynnistystä -22 C° asti ja vähentää käynnistyksestä  
syntyvää ääntä. 
Käyttöohje:  250 ml tuotetta 80 naftalitraan. 
Parhaimman tuloksen saamiseksi; käytä 2000 km välein.   

FUEL PLUS    250ml                                         (04.0168 FP) 
Innotec Fuel Plus on erittäin tehokas lisäaine bensiinimoottorin koko polttoainejärjestelmälle. Tuote optimoi  
polttoaineen palamisen. Tuotteessa on aktiivisia ainesosia, jotka varmistavat, että moottori toimii paremmin 
kaikissa olosuhteissa. Fuel Plus pitää polttoainejärjestelmän puhtaana suojaten sitä kosteudelta ja korroosiolta 
ja varmistaen että polttoaine pysyy hyvälaatuisena. 
Käyttöohje:  250 ml tuotetta 80 bensalitraan. 
Parhaimman tuloksen saamiseksi; käytä 2000 km välein.   

VALVE CLEAN    250ml                                    (04.0166 VC) 
Innotec Valve Clean on erittäin tehokas venttiilien ja moottorin palotilojen puhdistaja, joka antaa suojan  
uusia hiilijäänteitä ja korroosiota vastaan. Tuote sisältää erityisiä tiivistyneitä ainesosia, jotka pureutuvat  
erityisongelmiin esim. suuttimissa ja uudelleenkiertoventtiileissä olevaan karstaan ja pinttyneeseen likaan  
sekä polttotilan hiilijäänteisiin. 
Käyttöohje:  250 ml tuotetta 60 bensalitraan.  
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GLASS CLEAN PRO          500ml (04.1145 GCPS)      5 L (04.1146 GCP5) 
           10 L (04.1147 GCP10)     25 L (04,1148 GCP25) 
Glass Clean pro on käyttövalmis nestemäinen lasin ja muiden pehmeiden pintojen erikoispuhdistaja. Se poistaa 
rasvan, likapölyn, nikotiinin jne raitoja jättämättä. Tuote haihtuu nopeasti. 
Tuote on saatavana seuraavissa pakkauksissa: 500ml, 5L, 10L, 25L 

FOAM GLASS CLEAN PLUS  500ml                                        (04.1177 FGC) 
Foam Glass Clean on lasin ja muiden pehmeiden pintojen erikoispuhdistaja. Se poistaa rasvan, likapölyn,  
nikotiinin jne raitoja jättämättä. FGC ei valu pystypinnoilta. Se ei siis mene paikkoihin, joihin sitä ei ole  
tarkoitettu. Tämä estää esim. sen ettei ovien ruostumattomiin pintoihin kosketa. 
Ominaisuudet: 
- ei sisällä hionta-ainetta, siksi turvallinen useimmille pinnoille, helppo ja nopea käyttää, tasainen vaahto,  
vaikutus sen takia pidempi, ei jätä raitoja 

REPAPLAST CLEANER Antistatic     500ml                         (04.0163 RCS) 
                     5 L     (04.0164 RC5) 
Repaplast Cleaner on ainutlaatuinen puhdistaja lähes kaikille muoveille. Erikoiskoostumuksensa ansiosta se on 
erinomainen poistamaan rasvan ja esipuhdistamaan muoveja, joita tarvitsee korjata. Tuote ei tunkeudu  
muoviin, mikä vähentää kuivumisaikaa. Poistaa puhdistetusta pinnasta staattisuuden. 
Ominaisuudet:  
- Nopea ja tehokas puhdistaja, ei vahingoita pintaa, sopii lähes kaikille muoveille, vähentää odotusaikaa. 

CONTACT CLEAN   500ml                                             (04.0162 COC)  
Contact Clean on elektronisten ja sähköisten osien erikoispuhdistaja. Ainutlaatuinen, tasainen aineyhdistelmä 
varmistaa, että lika ja hapettumat poistuvat ja liitännät toimivat moitteettomasti. COC on ehdoton aine  
elektronisten ja sähköisten virtapiirien korjaaja ja ylläpitäjä (autot, koneet, äänilaitteet, tietokoneet jne).  
Ominaisuudet: 
- Puhdistaa tehokkaasti, erityisesti suunniteltu sähköisille liitännöille ja elektroniikalle, haihtuu jälkeä jättämättä. 

AIR CLEAN   150 ml                                                     (04.0175 AC) 
Air Clean on todella tehokas puhdistaja, erityisesti suunniteltu ilmastointilaitteille, lämmitysjärjestelmille sekä 
ajoneuvojen sisätiloille. Air Clean poistaa epämiellyttävät bakteerien ja homeen aikaansaamat hajut helposti. 
Käyttöohje: Anna ilmastoinnin olla päällä moottorin ollessa sammuksissa. Aseta Air Clean viiden minuutin  
kuluttua auton jalkatilaan omaan telineeseensä. Aktivoi tuote painamalla purkin suutinosaa kunnes se lukkiutuu. 
Poistu autosta, sulje ovet ja anna tuotteen kiertää autossa. Avaa auton ikkunat tai ovet 15 min kuluttua ja anna 
tuulettua n. 30 min ajan. Toista tämä toimenpide säännöllisesti pitääksesi auton ilmastointi täysin toimivana.  

AIRCO CLEAN CONTROL  250ml                                   (04.0159 ACC) 
Airco Clean Control on ainutlaatuinen puhdistus- ja suoja-aine kaikenlaisille ilmastointijärjestelmille (autot,  
talot, toimistot jne). Tällaisissa järjestelmissä lian kerääntyminen voi vaikuttaa ihmisten terveyteen.  
Ilmastoinnin ollessa päällä, ilmaan saattaa nousta epämiellyttävää hajua. ACC on täydellinen ratkaisu tähän. 
Ominaisuudet: 
- Erittäin tehokas vaahto, jossa pitkään vaikuttavat aineosat 
- Kun vaahto haihtuu, pinta pysyy yhä puhtaana pitkävaikutteisten aineiden ansiosta. 

MULTI CLEAN   600ml                                           (04.1115 MC600) 
Multi Clean on erittäin tehokas puhdistusaine lähes kaikenlaisen lian puhdistamiseen lähes kaikilta pinnoilta. 
Aktiivisen vaahdon ansiosta vaikuttaa tehokkaasti likaan. Voidaan käyttää pysty– ja vaakapinnoilla. 
Voidaan käyttää lasille, muoville, kumille, nahalle, pleksille, alumiinille, maalipinnalle.    
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LEATHER CLEANER  500ml                                    (04.0111 LCS) 
Leather Cleaner on valmistettu luonnollisista ainesosista erityisesti nahan puhdistukseen. Tuote poistaa  

tehokkaasti lian syvältä huokosista asti ja on turvallinen käyttää lähes kaikilla pehmeillä nahkatyypeillä sekä  

nahkajäljitelmillä. Puhdistuksen jälkeen nahan pinta palautuu alkuperäiseen, kauniiseen silkkiseen kiiltoonsa.  

LEATHER PROTECTOR  500ml                                    (04.3190 LPS) 
Leather Protector on hyvin korkealaatuinen ammattimainen nahan ja nahkajäljitelmän suoja-aine. Tuote on  

vesipohjainen ja sisältää samoja rasvoja, joita käytetään aidon nahan tuotannossa. Tuotteessa ei ole silikonia, 

vahaa eikä alkoholia. Leather Protector auttaa pitämään nahan notkeana ja likaa kestävänä.  

Tuotteen luonnollisen koostumuksen takia se ei tuki huokosia ja nahka pääsee hengittämään vapaasti. 

GRAFFITI SUP CLEAN    500ml                                         (04.1140 GSC)                              
Graffiti Sup Clean on erityisesti kehitetty neutraloimaan Innotec Graffiti Removerin.  
Käytettäessä tapahtuu kemiallinen reaktio, joka muuntaa lian biohajoavaksi nesteeksi. 
 
Graffiti Remover ja Graffiti Sup Clean ovat ainutlaatuisia tuotteita, jotka on kehitetty erityisesti graffitien  
nopeaan ja tehokkaaseen poistoon. 

WHEEL CLEAN PRO        1 L     (04.1166 WCP1) 
                 10 L  (04.1167 WCP10) 
                  25 L  (04.1168 WCP25) 
Ainutlaatuinen happovapaa pesuaine vanteille. 
Turvallinen käyttää kaikilla vanteilla ja pölykapseleilla. 

GRAFFITI REMOVER    500ml                                           (04.0200 GRA)                              
Graffiti Remover poistaa graffitit perusteellisesti useimmista pinnoista aiheuttamatta vahinkoa. Tämän vuoksi  
se on monikäyttöinen tuote käytettäväksi myymälän julkisivujen, seinien, ikkunoiden sekä junien,  
sisäänkäyntien, ulkokalusteiden, liikennemerkkien, seinien jne puhdistukseen.  
Lisäksi tuotteen koostumus (ilman metyleenikloridia) tekee siitä erittäin tehokkaan. 
 

MULTI WIPES BOX  30x40cm / 400 arkkia      (04.1304  MWB) 
Multi Wipes on laadukas liina 100% viskoosia. Materiaalinsa ja avoimen rakenteensa vuoksi liina imee  

tehokkaasti likaa itseensä ja puhdistaa sen takia erityisen hyvin. 
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EASY POLISH                       500ml                 (04.3154 EP)                              

EASY POLISH            5 L                     (04.3157 EP5)                              
Easy Polish on maalipinnan puhdistus- ja suoja-aine yhdessä. Ainutlaatuinen kiillotusaine kaikille nykyaikaisille 
maalipinnoille. Erityisen koostumuksensa ansiosta tuote puhdistaa tehokkaasti ja nopeasti maalatut pinnat  
jättäen samalla hyvän suojakerroksen. Sopii erinomaisesti hapettumien poistoon. Sopii kaikille nykyaikaisille 
maaleille, ideaalinen ns. vaikeille väreille (kuten musta, tumma sininen jne.), sopii myös kromille ja maalatuille 
muovipinnoille, puhdistaa ja suojaa yhdellä käsittelyllä, erittäin helppo- ja nopeakäyttöinen, antaa syvän kiillon.  

GASKET REMOVER  500ml                                        (04.2120 GRS) 
Gasket Remover Spray on nopeasti vaikuttava irrotusaine, joka poistaa tehokkaasti maalin, liiman, karstan jne. 
Sopii hyvin autoteollisuuteen sekä muun teollisuuden eri käyttökohteisiin. 
Ominaisuudet: 
- Erittäin tehokas, ilman happoa 
- Geelimäinen koostumus; ei haihdu hetkessä, vaikuttaa pidempään 
- Helppo poistaa 

AQUATEC  500  45x33 cm            (04.1705 AQU) 
Aquatec  on kestävä synteettinen kangas, jonka ainutlaatuinen pyramidirakenne aikaansaa erittäin nopean ja 
tehokkaan imeytymisen eikä jätä mitään jälkiä. Tuloksena kiiltävä pinta ilman raitoja. 
Pehmeän ja nukkaamattoman kuiturakenteen ansiosta Aquatec 500 on turvallinen käyttää eri pinnoille, kuten 
kromi– ja lasiosilla. 

QUICK SHINE POLISH       500ml                                         (04.3182 QP)                              
Quick Shine Polish on maalipinnan suoja-aine. Tuote sisältää 100% suojaavia ainesosia, ei hankausaineita. 
Tuote antaa täydellisen hoidon ja suojan kaikille puhtaille lakkapinnoille. 
Quick Shine Polish antaa syvän kiillon kaikille vaikeille väreille, kuten musta ja tummansinen. 

DPF DOCTOR 500ml           (04.2115 DPFD)      
DPFD on uuden teknologian tuote hiukkassuodattimen hoitamiseen. 
Tuote on vaahtomainen, minkä ansiosta se tunkeutuu suodattimessa sen jokaiseen osaan 
ja liuottaa näin kaiken lian ja karstan täydellisesti ja muuttaa ne nesteeksi. 
Ja tuotetta on myös todella helppo käyttää. DPF Doctor elvyttää myös jo täysin tukkeutuneen suodattimen. 
Käyttöohje: Suodatin täytetään 4-5 kertaa vaahdolla 5min välein anturin reiästä, jonka jälkeen moottori  
pidettävä tyhjäkäynnillä 5min. Autolla ajettava n.15km, jotta auton oma generointi käynnistyy ja hoitaa puhdis-
tuksen loppuun. 

INNO CLEANERS  36x42cm     1 kpl      (04.1701 INC1) 
          10 kpl   (04.1699 INC10) 
Inno Cleaner on hyvin tehokas, pitkäikäinen mikrokuituliina. Ainutlaatuisen rakenteensa ansiosta se poistaa  

lähes kaikenlaisen lian ilman kemiallisia puhdistusaineita ja vahingoittamatta pintaa. Inno Cleaner -liinaa voi  

käyttää mm lasille, pleksille, kromille, muoville, lakatuille pinnoille. 

 

BODYSHOP POLISH       500ml          (04.3181 BSP)                              
Body Shop Polish on silikonivapaa tehokkaasti puhdistava kiillotusaine pahasti kuluneille tai hieman  
vahingoittuneille maaleille. Erinomainen käytettäväksi maalaamoissa. 
Ominaisuudet:  
100% silikonivapaa, helppo käyttää erilaisille maaleille, antaa kuluneelle maalille alkuperäisen värinsä,  
poistaa pienet naarmut, sopii erinomaisesti maalipintojen yhdistämiseen, voidaan levittää joko koneella tai  
käsin. 
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HAND PROTECTOR   150ml                                            (04.4171 HPS) 
Hand Protector on ainutlaatuinen käsien suoja-aine, joka toimii kuin näkymätön hansikas.  
Ainutlaatuisen koostumuksensa ansiosta minkäänlainen lika ei tartu käsiin. Tuote on täydellinen suoja maalia, 
rasvaa, kittiä, saumausaineita ja liimaa vastaan. 
Ominaisuudet: 
- silikonivapaa ja hajuton, helppo käyttää, luo optimaalisen likasuojan 
- tuntuu luonnolliselta, pitää ihon pehmeänä ja joustavana 
- voimakkaiden puhdistusaineiden käyttö tarpeetonta. 

SAFE HAND CLEAN PLUS  250ml       (04.4074 SHCP) 
Tuote on ainutlaatuinen monitoiminen käsienpuhdistusaine, joka poistaa turvallisesti erilaisia likoja käsistä ja 
jättää kosteuttavan suojakerroksen. Tuote poistaa tehokkaasti rasvan, öljyn, tiivistysaineet, maalit, täyteaineet, 
liiman ja musteen kuivattamatta ja ärsyttämättä ihoa. Käytetään kuiviin tai märkiin käsiin ja huuhdellaan  
lämpimällä vedellä. Tuote ei sisällä liuottimia ja jättää miellyttävän tuoksun. 
Ominaisuudet: Monitoiminen käsienpuhdistusaine, nopea ja turvallinen puhdistaja, ihoystävällinen koostumus, 
joka sopii päivittäiseen käyttöön, miellyttävä tuoksu, kosteuttava ja suojaava, saatavana myös 3L tölkissä 

INNO-X   500ml                                                              (04.3185 IX) 
Inno-X on korkealaatuinen puhdistus- ja kiillotusaine ainutlaatuisin ominaisuuksin. Kehitetty erityisesti  
ruostumattomalle teräkselle, kromille ja alumiineille teollisuudessa. Tuote poistaa nopeasti lian, rasvan ja  
sormenjäljet jättäen pintaan erityisen, näkymättömän pinnan. Suojapinnan ansiosta myöhemmät tahrojen  
aiheuttajat on helposti poistettavissa.  
Muutamia käyttöalueita: suurkeittiöt, koneet, laitteet, työskentelytasot, ajoneuvot, hissit jne. 

SPRAY SHINE POLISH   500ml                                       (04.3184 SSP) 
Spray Shine Polish on korkealaatuinen kiillotusaine erityisesti nopeaan kiillotukseen autoille, moottoripyörille, 
vapaa-ajan veneille, matkailuautoille ja -vaunuille, huonekaluille, pianoille jne. 
Ominaisuudet: 
- antaa kiillon ja suojan, sopii lähes kaikille puhtaille, kuiville ja sileille pinnoille 
- ei sisällä kalkkia; turvallinen myös muoviosien kiillotukseen, helppokäyttöinen spray 
- nopea ja ammattimainen lopputulos, kiillottaa ilman työstämistä, ei jätä jälkiä tai rasvaista kalvoa  

INNOPLAST PROTECTOR  250ML           (04.3155 IPP)                              
Innoplast Protector on laadukas suojaava hoitoaine lähes kaikille muovi– ja kumipinnoille. 
Kätevän annostelupullon ja geelimäisen koostumuksen ansiosta tuotetta on erittäin helppo käyttää. 
Tuote ei sisällä silikonia, vahaa eikä alkoholia. 
Innoplast Protector tekee muovi– ja kumiosat uuden näköisiksi ja antaa niille likaa hylkivän pinnan. 
Tuote sopii erittäin hyvin maalaamoissa käytettäväksi. 

CLEAN AND SHINE   500ml                                             (04.3160 CS1) 
CS-1 on nestemäinen viimeisimmän teknologian mukaisesti kehitetty pintojen puhdistaja joka samanaikaisesti 
antaa suojan. Erittäin tehokas ja nopea useimpien pintojen puhdistaja ja kiillottaja. CS-1 sopii erityisen hyvin 
mm. autojen, moottoripyörien, polkupyörien puhdistamiseen ja kiillottamiseen. Poistaa tahrat, rasvan, vesitah-
rat, sormenjäljet ja pölyn. Ei sisällä silikonia, joten on turvallinen käyttää korikorjaamoissa ja maalaamoissa. 
Ominaisuudet: Puhdistaa ja suojaa, sopii useimmille pinnoille mm. maali, kromi, muovi jne. 
Levitys ja kiillotus yhdellä liikkeellä, ei sisällä liitua eikä silikonia (korikorjaamoille turvallinen tuote)  

CLEAR TRANSFER ADHESIVE  15mmX25m                    (05.1330 CTA) 
Kirkas erittäin ohut kaksipuoleinen teippi. 
CTA on lähes kuin pelkkä liimapinta. 
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MASKING TAPE          (05.1339 MT) 
Nostoteippi helpottamaan listojen suojausta maalauksessa. 

MOULDING TAPE    6mm X 10m   (05.2309 MT6)    12mm X 10m (05.2310 MT12) 
          15mm X 10m (05.2311 MT15)  19mm X 10m (05.2312 MT19) 
          25mm X 10m (05.2313 MT25) 
Kaksipuoleinen teippi erityisesti kylkilistojen liimaamiseen. 
Ominaisuudet: - Pehmeä, ei vaadi täysin tasaista pintaa - Pitkä asetteluaika, voidaan siirtää jos tarvetta 
- Erittäin vahva liimaus, täysi pitävyys 5 min liimauksesta ( > 5kg/cm2 )- Ei ime kosteutta, joten ei jäädy 

CLEAR MOUNT TAPE      12mm X 10m  (05.2324 CMT12) 
        19mm X 10m  (05.2325 CMT19) 
        25mm X 10m  (05.2326 CMT25) 
Clear Mount Tape on monikäyttöinen, kaksipuolinen, kirkas teippi, joka on tehty 100% akryylistä  
ainutlaatuisella tuotantomenetelmällä; siinä yhdistyvät erityisen vahva koostumus ja ylivoimainen liimausteho.  

REPAPLAST FOUNDATION TAPE  20m        (05.1337 RFDT) 
Lasikuituteippi muovikorjauksiin. 

MASKING PAPER DISPENSER        (05.1338 MPD) 
Teippireunainen suojapaperirulla. 
Kätevä tapa suojata maalauksen ajaksi alueet joita ei maalata.  

WATERPROOF TAPE PREMIUM (BLACK)   50mmX50m       (05.1360 WT50P) 
Kangasteippi, jonka pinta on sekä veden- että lämmönkestävä. Ainutlaatuisen koostumuksensa ansiosta tämä 
kestävä teippi tarttuu erinomaisen hyvin, mutta se on myös helppo poistaa. 
Ominaisuudet: 
- Suojaa auton eri osia hionnan tai lasin poiston ja vaihdon aikana 
- Vahvistaa johtoja ja kaapeleita 
- Pitää paikallaan vasta liimatut osat 
- Hätäsinettinä letkuille ja piipuille 

WATERPROOF TAPE NORMAL (BLACK)   50mmX50m             (05.1361 WT50N) 
Kangasteippi, jonka pinta on sekä veden- että lämmönkestävä. Ainutlaatuisen koostumuksensa ansiosta tämä 
kestävä teippi tarttuu erinomaisen hyvin, mutta se on myös helppo poistaa. 
Ominaisuudet: 
- Suojaa auton eri osia hionnan tai lasin poiston ja vaihdon aikana 
- Vahvistaa johtoja ja kaapeleita 
- Pitää paikallaan vasta liimatut osat 
- Hätäsinettinä letkuille ja piipuille 
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ANTI VIBRATION PLATES 22,5cm x 50cm                     (05.3370 AVP) 
Anti-Vibration Plates on pikipohjainen, alumiinipintainen äänieristysmatto. 
Tuote toimitetaan 24 kappaleen pakkauksissa. 
Ominaisuudet: 
- Helppo leikata tarvittavaan muotoon, joustava ja helppo asentaa ilman lämmitystä, hyvä tarttuvuus, ei irtoa 
itsekseen, lämmön ja veden kestävä, hyvin päälle maalattavissa.  

ANTI VIBRATION PLATES DIAMOND   22,5cm x 50cm       (05.3376 AVPD) 
Timanttikuviollinen itseliimautuva äänieristematto.  
Kuviopinnan päällä on erityinen muovikalvo, joka on tarkoitus poistaa mikäli pinta maalataan.  
24 arkkia/pakkaus 

TOP GRIP TAPE      2,5m x 25mm                                  (05.2350 TGT) 
Voimakas tarrateippi, joka tarttuu moniin materiaaleihin. Voidaan liimata pysyvästi tai väliaikaisesti, se  
mahdollistaa myös nopean tavaroiden irrottamisen toisistaan. Sopii 1001 asennuksiin, sekä kevyisiin että  
raskaisiin sovelluksiin. Ideaalinen, kun tarvitsee kiinnittää tavaroita, jotka täytyy jälleen irrottaa toisistaan ja  
sen avulla on hyvä estää tavaroiden liikkuminen autossa. 
Ominaisuudet: 
- Tarttuu moniin materiaaleihin, voidaan käyttää uudelleen.  

BLACK BULL TAPE  3m x 25mm x 0,5mm   2 kpl/pakkaus  (05.0345 BBT) 
Black Bull Tape on ainutlaatuinen ja vankka itsevulkanoituva silikoniteippi, joka aktivoituu vedettäessä ja  
muodostaa homogeenisen ilman- ja vedenpitävän suojan. Tuote on erinomainen nopeaan ja tarkkaan vuotojen 
korjaukseen. Black Bull Tape on erinomainen kiireellisiin korjauksiin kuten vuotavat jäähdytinesteletkut,  
polttoainelinjat, ilmakanavat, putket jne. Tuote tarttuu erinomaisesti myös märkiin pintoihin ja kestää  
polttoaineita ja useita kemikaaleja. Lämpötila-alue -45° C — +220° C ja eristää yli 16000 V. 

SELF SEALING TAPE  10m x 0,5mm x 19mm                (05.0344 SST) 
Self Sealing Tape on vakaa, vedenpitävä, vulkanoituva teippi, jonka vetäminen aktivoi. Se sopii täydellisesti 
sähköjohdon jakamiseen, liittämiseen tai sen eristämiseen 45.000 volttiin asti. Tuote suojaa hyvin elektronisia 
komponentteja vedeltä ja hapettumiselta. Ei tahri, on kuitenkin helppo ja siisti käyttää. 

LINEN TAPE  10m x 0,3mm x 19mm                             (05.2330 LT) 
Kangasteippi, joka on suunniteltu erityisesti kaapeliluuppien tekemiseen ja korjaamiseen.  
Se mahdollistaa täydellisen asennuksen tai korjauksen asiakaskohtaisesti. 
Ominaisuudet: 
Kudottu muovinen tekstiiliteippi, pito > 1,5 N/cm, lämmönkesto 110°C, UV-sieto hyvä, liuottimen kesto hyvä, 
repeytyminen 10-25% (venymä). 
Käyttöohje: Kierretään ympäri, 50% päällekkäin, liimautuu itseensä. 

WATERPROOF TAPE NORMAL (BLACK)   25mmX50m             (05.1363 WT25N) 
Kangasteippi, jonka pinta on sekä veden- että lämmönkestävä. Ainutlaatuisen koostumuksensa ansiosta tämä 
kestävä teippi tarttuu erinomaisen hyvin, mutta se on myös helppo poistaa. 
Ominaisuudet: 
- Suojaa auton eri osia hionnan tai lasin poiston ja vaihdon aikana 
- Vahvistaa johtoja ja kaapeleita 
- Pitää paikallaan vasta liimatut osat 
- Hätäsinettinä letkuille ja piipuille 
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Protection Film (Kiveniskuteippi)            
Innotec Protection Film on mekaaniselta kulutukselta suojaava teippikalvo, jota on saatavana joko läpinäkyvänä 
tai mustana struktuuripintaisena. 
        Leveys   Pituus  Paksuus   Tyyppi         Tuotenumero 
       100mm     10m     0,06mm   Läpinäkyvä    05.1051  
       100mm     10m     0,32mm   Struktuuri      05.1622 
       50mm       10m     0,30mm   Läpinäkyvä    05.1629 
       100mm     10m     0,30mm   Läpinäkyvä    05.1630 
       100mm     10m     0,19mm   Struktuuri      05.1722 
       A4 arkki                0,06mm   Läpinäkyvä    05.1610  

AERO-BOND SET                                                             (07.0630 ABS) 
Aero-Bond Set on nuppiliima, joka on tarkoitettu taustapeilin liimaamiseen tuulilasiin.  
Setti sisältää Aero-Primerin 15ml sekä Aero-Bondin 15ml. 
Turvallinen käyttää (ei aiheuta lasiin pintajännitteitä). 

TOPFIX  Black  50ml                                               (07.1435  TFB) 
Topfix on nopea ja helppo 2-komponenttinen liima, joka sopii moniin eri sovelluksiin. Tuotteen erityinen  
liimausteho mahdollistaa käytön useilla eri pinnoilla esim. muovi, metalli, puu. Topfix kuivuu todella   
nopeasti ja tavallisimmin liimattu osa on käyttövalmis ja 10 minuutin kuluttua. 

DOOR FINISH SPECIAL  62,5cm x 10m                         (05.3373 DFS) 
Door Finish Special on ainutlaatuinen kangastarra kosteussuojaksi auton ovien sisään. Oem tuotteena esim. 
Peugeot / Citroen yms. 
Ominaisuudet: 
- Helppo muotoilla, helppo leikata muotoonsa, ainutlaatuinen tarttuvuus, ei tarvitse kuumentamista, vesitiivis. 

REPAPLAST REPAIR Black   50ml                             (07.1431B RRB) 
REPAPLAST REPAIR Grey   50ml                              (07.1431G RRG) 
Repaplast on 2-komponenttinen muovikorjausaine, joka on erityisesti suunniteltu turvalliseksi ja nopeaksi 
useimpien muovisten osien korjaajaksi. Repaplast tarttuu erinomaisesti ja on helppo hioa ja sen päälle voidaan 
maalata useimmilla nykyaikaisilla maaleilla. 

ANTI VIBRATION SYSTEM  22,5cm x 10m                    (05.3371 AVS) 
AVS on pikipohjainen, alumiinipintainen äänieristysmatto kätevässä  annostelupakkauksessa. Tuotetta  
saadaan juuri tarvittava määrä ja loppu jää annostelupakkaukseen suojaan pölyltä ja lialta, joten se säilyy   
ensiluokkaisena pidemmänkin ajan. 
Ominaisuudet: 
- Helppokäyttöinen annostelupakkaus, helppo leikata tarvittavaan muotoon, joustava ja helppo asentaa ilman 
lämmitystä, hyvä tarttuvuus, ei irtoa itsekseen, lämmön ja veden kestävä, hyvin päälle maalattavissa.  
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WINDSHIELD REPAIR SYSTEM           (10.1447 WSRS) 
TUULILASIN KIVENISKUJEN KORJAUSSARJA 
Erittäin laadukas sarja, jolla korjaukset onnistuvat helposti. 

Sarja sisältää muun tarvittavan paitsi täyte- ja viimeistelyhartsin. 
Innotec täytehartsin mukana tulee aina uusi asennuspipetti. 

STONE CHIP REPAIR SYSTEM COMP           (10.1452 SCRSC) 
KIVENISKUJEN KORJAUSSARJA 
Innotec SCRSC on erittäin helppo ja nopea ratkaisu kiveniskujen korjaamiseen esim auton 
konepellistä ja lokasuojista. 
Sarja sisältää yksityiskohtaisen opastus-CD:n. 

Resin 1,2ml  
(07.0075) 
Korjaushartsi 
Sisältää pipetin 

Finish Resin 1,5ml 
(07.0076) 
Viimeistelyhartsi 

2C METAL   114g                                                             (07.1351 2CM) 
 
2C Metal on nopeasti kovettuva muovi “kemiallinen metalli”, joka aktivoituu hieromalla.  
Sopii lukemattomiin sovelluksiin auton korjauksessa ja muualla, teollisuudessa yms. 
Kovettuu 15 minuutissa ja lopullinen kovuus saavutetaan 24 tunnissa. 
Tuotetta voidaan porata, hioa, viilata, sahata yms. 

ELECTRO SEAL 3x15ml        (07.1600 ES)      
Sähköjohtojen kuoren korjausaine, on ainutlaatuinen nestemäinen polymeeri sähköisten osien (kuten johdot, 
pistokkeet, anturit) optimaaliseen eristykseen ja suojaukseen. Sopii myös liitosten merkintään. 
Levittyy helposti ahtaisiinkin paikkoihin, Kuiva 10 min jälkeen. Pakkauksessa 3 tuubia. 
Ominaisuudet: 
Läpilyöntikerroin 40 kV/mm (kuivuttuaan). Erinomainen kosteussuoja. Lämmönkesto +120°C.  
Kuivuttuaan joustava ja tärinää kestävä. Voidaan haluttaessa poistaa (kuivana). 

METAL WELD  50ml  valkoinen      (07.1460 MWW) 
Metal Weld on uudensukupolven isosyaniittivapaa 2-komponentti-metakrylaatti -liima, joka on erityisen sopiva 
tekemään rakeenteellisen liimauksen lähes kaikkiin rauta- ja ei-rautametalleihin (alumiini), useimpiin muoveihin 
sekä komposiittimateriaaleihin. 
Avoin aika 8-10 minuuttia, työstettävissä 2 tunnin kuluttua ja lopullinen kovuus 4 tunnin kuluttua. 

REPAPLAST FINISH     150 ml                                       (07.1440 RPF) 
Repaplast Finish on erityisesti muoviosien korjauksen viimeistelyyn. Tuote tarttuu hyvin, kuivuu nopeasti ja on 
täydellisesti hiottavissa. Tämän takia Repaplast Finish onkin ainutlaatuinen perusta maalaamiselle. Tuotteelle 
voidaan maalata lähes kaikilla tunnetuilla maalausmenetelmillä. 
Tuote on kätevässä kaksoispatruunassa ja pakkaus sisältää puristusnännän, joten erillistä puristinta ei tarvita.  
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EASY FIT SLEEVE Kutistesukka 3,0mm/50cm    5 kpl/pussi     (80.0403 EFS3) 
EASY FIT SLEEVE Kutistesukka 6,0mm/50cm    5 kpl/pussi     (80.0404 EFS6) 
EASY FIT SLEEVE Kutistesukka 9,0mm/50cm    5 kpl/pussi     (80.0405 EFS9) 
Easy Fit Sleeve on erityisesti suunniteltu kutistesukka sähköjohtoliitoksien eristämiseen.  
Sukassa on lämpöliimaydin, joka sulatetaan kuumailma-puhaltimella. Näin syntyy täydellisesti eristetty  
ja vesitiivis liitos ja samalla se antaa optimaalisen kulutussuojan. 

EASY FIT CONNECTOR Clear   0,4-1,7mm    25kpl/pussi    (80.0424 EFCC) 
EASY FIT CONNECTOR Red     1,3-2,7mm    25kpl/pussi      (80.0402 EFCR) 
EASY FIT CONNECTOR Blue    1,8-4,5mm    25kpl/pussi      (80.0400 EFCB) 
EASY FIT CONNECTOR Yellow 2,8-6,0mm   25kpl/pussi      (80.0401 EFCY) 
Easy Fit Connector (Tinaliitin) on viisas tapa tehdä ammattimaisia kaapeliliitäntöjä. 
Se sisältää erityisen muovisuojuksen tinaliitoksen päällä. Käytettäessä kuumailmapuhallinta molemmat sulavat 
helposti yhtä aikaa kaapelien ympärille. Tinaliitin tarjoaa täydellisen metallisen johtoliitoksen, joka kutistuneen 
muovikuoren takia kestää myös kovankin kulutuksen. 

REPAPLAST PLASTIC REPAIR SYSTEM           (10.1912 RPRS) 
MUOVIKORJAUSSARJA 
Sarja sisältää muoviosien korjauksessa tarvittavat tuotteet: 
Antistaattinen puhdistusaine, muovitartunta-aine, 2-komp. Korjausaine, puristin  
korjausaineelle, lasikuituteippi, sivellin, teippireunainen suojapaperirulla. 
 

TURBO CLEAN SET                    (10.1701 TCS) 
Turbo Clean Set on erityisesti suunniteltu ratkomaan tehokkaasti ja nopeasti dieselmootto-
reiden ongelmia esim. likaantumista, karstoittumista turboissa ja katalysaattoreissa. 
Pakkaus sisältää 5 erilaista tuotetta: 
Turbo Clean 1 on voimakas puhdistaja. 
Turbo Clean 2 on erityisesti kehitetty huuhteluaine. 
Turbo Clean 3 on hyvin voimakas palotilan ja polttoainejärjestelmän puhdistaja.  
Turbo Clean Tube on pitkä letku, jolla annostellaan TC-1 ja TC-2 tuotteita.  
Turbo Clean Card:lla on tarkoitus sinetöidä turbon ulostulo niin että se voidaan täyttää  
kokonaan TC-1:llä ja siten puhdistaa se täydellisesti. 

ALU SCRATCH REPAIR SYSTEM               (10.1600 ASRS) 
ALUMIINIVANTEIDEN KORJAUSSARJA 
Innotec ASRS on erittäin helppo ja nopea ratkaisu alumiinivanteiden vioittuneen pinnan  
korjaukseen. 
Sarja sisältää yksityiskohtaisen opastus-CD:n. 
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CUTTING WIRE SQUARE                                                 (90.4903 CWS) 
Sahauslanka ”kulmikas”, lasiliiman sahaukseen. 

CUTTING WIRE TWISTED                                               (90.4904 CWT) 
Sahauslanka ”punottu”, lasiliiman sahaukseen.  

WINDSCREEN KNIFE                                                      (90.4303 WSK) 
Vetoveitsi auton lasien irrotukseen. 

MIXER GUN                                                                     (90.0905 MXG) 
Puristin 50ml:n 2-komponenttiselle muovikorjausaineelle. 

TOP WELD  500 ml                             (80.0109 TWS) 
Topweld on laadukas tuote, joka estää hitsausroiskeiden tarttumisen laitteisiin. Tuote suojaa ympäröivän  
alueen hitsausroiskeilta. Topweld estää hitsaussuuttimen tukkeutumisen.  
Ominaisuudet: 
-Monitoiminen tuote, sopii kaikille hitsaustekniikoille, ei sisällä silikonia, helppo käyttää, takaa paremman kulun 
hitsauslangalle, suojaa ympäristön hitsatessa, vähentää roiskeita, ei muodosta savua hitsatessa. 

LEAK TRACER Vuodonilmaisin   500 ml                         (80.0112 LTS) 
Leak Tracer on turvallinen ja syttymätön tapa nopeaan ja tehokkaaseen keinoon löytää monen tyyppiset vuodot 
kaasujärjestelmistä, säiliöistä, ilmanpainejärjestelmistä, letkuista yms. 
Ominaisuudet: 
- Vastaa DIN DVGW normeja, turvallinen käyttää ilmaisemaan vuotoja kaasuputkissa 
- ei syty, helppo käyttää 

TRIM SEAL  15m           (80.0421 TST) 
Trim Seal  on ainutlaatuinen ja alkuperäinen OEM-kumiprofiili, joka on kehitetty erityisesti auton tuulilasin  
liimaukseen. Tuote on ihanteellinen tuulilasin (uudelleen) asennukseen mikäli alkuperäinen kumi on  
vahingoittunut tuulilasin irrotuksessa.  
Trim Seal takaa hienon ammattimaisen lopputuloksen. 
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SAUMAUSMASSASIVELLIN 30mm                                     (90.4105 S30) 
SAUMAUSMASSASIVELLIN 20mm                                      (90.4106 S20) 
Kestää liuottimia. 

MIXER NOZZLE                    12 kpl/pussi     (90.2908Y        MXN) 
       60 kpl/pussi            (90.2908Y/60  MXN60) 
Sekoitussuutin 50ml:n 2-komponenttiselle muovikorjausaineelle. 
 

45° NOZZLE                                                       (90.2909 N45) 
Mutkasuutin saumamassoille 45°. 

STRUCTURE NOZZLE                                                    (90.2912 SRN) 
Mutkasuutin saumamassoille 45°. 

AEROSOL BRUSH            (90.2914 ARSB) 
Harjasuutin spray purkeille. 

HIGH TEMP WAX SPRAY / AIRCO CLEAN SLANG  120cm   (90.2951 SLANG) 
Letkusuutin kotelosuoja spraylle sekä ilmastoinnin puhdistusvaahdolle. 

SPOT HANDPAD          (90.4020 SHP) 
Kestää liuottimia.  
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AIR SEALANT APPLICATOR 300                                     (90.0925 ASA3) 
Paineilmakäyttöinen puristin normaalipatruunoille. 

PRO 2000 GUN                                                                (90.0930 PRO2) 
Käsikäyttöinen puristin normaalipatruunoille. 

PRESSURE POT GUN                                                       (90.0946 PPG) 
Suunniteltu käytettäväksi 1 litran pakkauksien kanssa. 
Hyvä kivenisku- ja muovipohjusteiden levitykseen kuten Innotec Multiflex Coating HS.  
Lisävarusteen Cavity Tube Set (Art. Nr 90.1001) kanssa soveltuu hyvin myös kotelosuoja-aineiden  
ruiskutukseen kuten Innotec Hi-Temp Wax. 

CAVITY TUBE SET FOR PRESSURE GUN                         (90.1001 CTS) 
Letkusetti Pressure Gun -tuotteelle. 

SEALER APPLICATOR                                                      (90.0919 SAG) 
Paineilmaruisku Spray Seal -massoille. Erittäin helppokäyttöinen ja luotettava. 
Toimitukseen kuuluu adapterisarja, joka sisältää erilaisia nokkia joilla voidaan saumata monia kohteita. 
(ovisaumat tukisuuttimella, kattosaumat omalla suuttimella yms.) 

GREASE GUN                                                                   (90.0921 GG) 
Rasvauspuristin INNOGREASE-patruunoille. 

DUST REMOVER     12kpl/pakkaus                                       (90.4451 DUR) 
Roskanpoistoneula. 

PRESSURE GUN BASIC           (90.0948 PGB) 
Paineruisku MultiFlex Coating HS kiveniskumassoille. 
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