
Olíu bætiefni

Vetrarvörur

Dísil bætiefni

Vélahreinsir Visco Stabil 
Seigjujafnari

Cera Tec

Cera Tec er míkró 
keramik smurefni sem 
er bætt út í smurolíur 
fyrir vélar, loftpressur, 
dælur og gírskiptingar. 
Hentar vel fyrir notkun í 
fólksbílum og vöru-
flutningabifreiðum 
(bensín og dísil). Má 
blanda við allar mótor-
olíur sem eru á markaði.
Langtímavirkni, allt að 
50.000 km. 
ATH: Má ekki nota með 
blaut kúplingum

Vörunúmer: LM3721

Engine Flush er bætt í 
olíuna fyrir olíuskipti til 
að hreinsa smurkerfið. 
Hreinsuð vél fær betri 
þjöppun, gildi 
mengunar-losunar 
verða lægri og hún nær 
aftur fullum afköstum 
við minni eldsneytis-
notkun.

Vörunúmer: LM2427

Super Diesel 
Additive
Super Dísil bætiefnið 
hreinsar og sundra 
óhreinindum, bæta 
bruna og ver nýjustu 
dísilvélarnar. Þannig 
fæst betri smurning 
fyrir dísilolíu með lágt 
brennisteinsinnihald og 
betri bruni í kaldri vél 
ásamt minni mengun og 
lykt í útblæstri. Hentar 
öllum gerðum dísilvéla.

Vörunúmer: LM2814

Visco Stabil ver vélina 
fyrir sliti við mikið álag 
með því að viðhalda 
seigju smurolíunnar 
þegar hún hitnar undan 
álagi. Visco Stabil seigju-
jafnari hentar einnig til 
að verja vélina fyrir sliti 
við kaldræsi. Hjálpar 
oliunni að smyrja vélina 
þegar á reynir við háan 
snúningshraða og álag. 
Hentar vel fyrir slitnar 
vélar. Virkar með öllum 
smurolíum.

Vörunúmer: LM2807

Dísilbætiefni fyrir 
einbunuvélar
Bætist við dísileldsneyti 
fyrir allar einbunu-
dísilvélar með dælu-
drifnar innspýtingar. 
Hentar sérstaklega 
vel fyrir vélar sem 
teknar eru úr umferð 
í lengri tíma í senn og 
eru geymdar úti eða 
við erfiðar aðstæður.

Vörunúmer: LM8953

Oil Smoke Stop 
Reykeyðir
Reykeyðir dregur úr 
smurolíubrennslu vegna 
óþéttra stimpilhringja og 
ventlastýringa í bensín- og 
dísilvélum. Hann kemur í 
veg fyrir bláan reyk og olíu-
úða í útblæstri, svo og 
minnkun seigju í smurolíu. 
Reykeyðir eykur þjöppun, 
dregur úr vélarhljóði og 
verndar gegn óeðlilegu 
sliti. Lengir líftíma 
hvarfakúta.

Vörunúmer: LM2808
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Allt fyrir bílinn

Lása úði 50mlVatnskassahreinsir 
300m

Gúmmíumhirða 
staukur 75ml

Umhirða bílsins

Ýmsar vörur

Dísil bætiefni Bensín bætiefni
Dísil Antigel

Dísil antigel dregur úr 
vexti parafínkristalla 
sem geta myndast í 
kulda og bætir rennslis-
mörk dísilolíu í köldu 
veðri. Hentar fyrir allar 
stærðir og gerðir af 
díslil vélum.

Vörunúmer: LM5132

Innspýtingarhreinsir

• Hreinsar eldsneytisleifar úr 
   innspýtingarkerfum
• Fjarlægir kolefnisútfellingar og aðrar 
   útfellingar á spíssum, 
   innspýtingarventlum og 
   inntaksventlum og öðrum 
   hlutum eldsneytiskerfis
• Virkar á öll innspýtingarkerfi
• Hentar mjög vel á bifreiðar 
   með hvarfakúta
• Tryggir besta gang vélar og 
   lága eldsneytisnotkun vegna 
   nákvæmrar eldsneytisskömmtunar 
   og úðamyndunar
• Tryggir lágmarksmengun í 
   útblæstri

Vörunúmer: LM1803

Speed Tec bensín 
bætiefni
Speed Tec Benzin er hátækni, hreinbruna 
bætiefni sem bætir hröðun og bruna á 
tilteknu álagssviði. Efnið er samræman-
legt við allar útfærslur 
bensíns og bætiefna. 
Speed Tec Benzin 
bætir hröðun ökutækis 
umtalsvert. Bætiefni í 
allar tví- og fjórgengis-
vélar, sérstaklega í 
vélknúnum ökutækjum, 
einnig mótorhjólum. 
Varan bætir hröðunar-
eiginleika véla og veldur 
mýkri virkni.

Vörunúmer: LM3720

Kontakt úði

Notað til hirðu og 
viðhalds (hreinsun og 
vörn) í öllum rafbúnaði 
ökutækja svo sem á 
stungutengi og 
leiðslusambönd, 
perustæði, tengibox, 
rofabúnað, rafliða, 
kveikistraumsdeila, 
snerturofa, ræsa, rafala, 
vör, rafgeymapóla og 
loftnet og til að smyrja 
viðkvæman vélbúnað.

Vörunúmer: LM3110

Bætið hreinsinum út í 
kælivatnið. Hafið kveikt 
á kælikerfinu. Leyfið 
vélinni að ganga í 10-30 
mínútur í venjulegum 
gangi. Tappið 
hreinsinum af og skolið 
kælikerfið með vatni. 
Fyllið á kælikerfið 
samkvæmt 
leiðbeiningum frá 
framleiðanda.
300 ml af hreinsinum er 
nóg fyrir 10 lítra af vatni.

Vörunúmer: LM2829

Hristið brúsann vel fyrir 
notkun. Ef meðhöndla á 
lítil svæði, úðið á klút og 
berið á. Þegar stór 
svæði eru meðhöndluð 
skal úða beint á svæðið 
og nudda með klúti.
Regluleg notkun gefur 
mestan árangur.

Vörunúmer: LM7182

Lásaúðinn var hannaður til að smyrja 
og verja lásinn að innan. Ásamt því að 
afþýða ísingu innan í lásnum.

Eiginleikar:
• Varanleg ryðvörn
• Skemmir ekki plast, 
   gúmmí og lakk
• Góðir smureiginleikar
• Frábært til af-ísingar
• Minnkar núning og slit
Sérhannað fyrir smurningu 
og afþýðingu á lásum, 
hurðarlömum og speglum.

Vörunúmer: LM1528

Bætiefni fyrir 
tvinnbíla
Fyrir tvinnökutæki  með 
bensínvélum. Setjið 
bætiefnið beint á 
tankinn. Einn brúsi 
nægir fyrir 75 lítra af 
bensíni. 

Vörunúmer: LM1001

Sótagnasíuvörn

Dregur úr myndun sótagna 
og lengir þannig endingu 
sótagnasíu dísilvéla.

Með reglulegri notkun 
Diesel Particulate Filter 
Protection frá Liqui Moly 
helst sótagnasía dísilvéla 
hreinni og komist er hjá 
miklum viðgerðakostnaði 
og verkstæðistímum.

Vörunúmer: LM7180


