
SPRAY-URI TEHNICE



MOTIP BRAKE CLEANER / soluţie pentru curăţarea instalaţiei de frânare

Soluţie puternică pentru curăţarea elementelor instalaţiei de frânare, a carburatorului, a sistemului de injecţie şi a 
ambreiajului. 

l se evaporă repede, nu lasă reziduuri;
l poate fi folosit în diverse poziţii;

l îndepărtează: ulei, grăsime, acizi, oxizi, reziduuri de sudură, praf.

382330 Motip Brake Cleaner Soluţie curăţare 500 ml

AUTO

AUTO

MOTIP CONTACT CLEANER / soluţie pentru curăţarea contactelor electrice

Spray pentru curăţarea contactelor electrice şi întrerupătoarelor afectate de coroziune şi oxidare, cu proprietăţi deosebite 
de dizolvare. După curăţarea contactelor electrice, utilizaţi Electroprotector pentru o protecţie deosebită şi durabilă în timp 
a acestora.

l îndepărtează praful, murdăria şi oxizii; l nu lasă reziduuri.

Aplicaţii: contacte şi întrerupătoare, baterii, diferite aparate electrice: potenţiometre, transformatoare de 
tensiune, circuite electrice integrate.

382483 Motip Contact Cleaner Soluţie curăţare 500 ml

MOTIP AIRCO CLEANER / spumă pentru curăţarea instalaţiei de aer condiţionat

Spumă de înaltă calitate pentru curăţarea instalaţiilor de aer condiţionat şi climatizare la autoturisme.  

l miros fin;
l asigură protecţie de durată împotriva mirosurilor.

382487 Motip Airco Cleaner Soluţie curăţare 500 ml

MOTIP CARBURETTOR CLEANER / soluţie pentru curăţarea carburatorului

Soluţie de curăţare pentru interiorul şi exteriorul carburatorului şi supapelor, fără demontare.  

l proprietăţi de dizolvare foarte bune;
l nu lasă reziduuri;
l nu corodează.

382488 Motip Carburettor Cleaner Soluţie curăţare 500 ml



AUTO

AUTO

MOTIP ENGINE CLEANER / soluţie pentru curăţarea motorului

Soluţie pentru curăţat motorul. 

l proprietăţi de dizolvare foarte bune;
l nu lasă reziduuri;
l nu conduce curentul electric şi nu corodează. 

l previne coroziunea sistemului de aprindere la autoturisme  
     (bujii + delcou) sau a cablajelor electrice;

Atenţie! Conţine solvent inflamabil. Înainte de aplicare, lăsaţi motorul să se răcească.

382319 Motip Engine Cleaner Soluţie curăţare 500 ml

MOTIP TEXTILE CLEANER / spumă pentru curăţarea tapiţeriei

Spumă eficientă cu uscare rapidă şi cu proprietăţi de dizolvare înalte, utilizată pentru curăţarea tapiţeriei auto,  
materialelor textile, covoare, jaluzele, umbrele de soare.

l uşor de aplicat.

382315 Motip Textile Cleaner Soluţie curăţare 500 ml

MOTIP ELECTRO PROTECT / soluţie pentru protejarea contactelor electrice

Soluţie pentru protejarea contactelor electrice.  

l previne apariţia problemelor de pornire cauzate de umiditate;
l hidrofug; 
l previne coroziunea sistemului de aprindere la autoturisme  
    (bujii, delcou) şi a cablajelor electrice;

l impermeabil; 
l rezistent la apă, sare, acizi şi baze slabe. 

Aplicaţii: conectoare, cablaje electrice, baterii, bujii, întrerupătoare.

382481 Motip Electro Protect Soluţie protecție 500 ml

MOTIP SILICON SPRAY / spray transparent pe bază de silicon

Lubrifiant transparent utilizat pentru suprafeţe din material sintetic şi cauciuc.  

l hidrofug, rezistent la substanţe chimice;
l rezistă la temperaturi cuprinse între: -50°C şi +200°C; 

l antistatic, împiedică depunerea prafului pe suprafeţe; 
l previne îngheţarea şi uscarea chederelor din cauciuc.

Aplicaţii: matriţe, bare de protecţie, jaluzele, uşi glisante, pânze de fierăstrău, diferite mase plastice, 
încuietori, balamale.

382478 Motip Silicon Spray Lubrifiant 400 ml



AUTO

AUTO

MOTIP CHAIN SPRAY / lubrifiant pentru lanţuri

Lubrifiant transparent recomandat pentru toate sistemele de transport care se deplasează cu  
ajutorul lanţurilor (motociclete, scutere).

l rezistă la forţe de acceleraţie foarte mari; 
l la aplicare are caracteristicile unui ulei mineral lichid, 
     dar cu proprietăţi de vaselină (pătrunde în interior şi 
     devine vâscos);

l măreşte durata de viaţă a lanţurilor;
l rezistă la presiuni mari.

382491 Motip Chain Spray Lubrifiant 500 ml

MOTIP QUICK START / spray de pornire

Spray de pornire pe bază de eter şi uleiuri minerale pentru pornirea la rece a motoarelor.

l pentru motoare (diesel şi pe benzină) cu combustie, ce au capacitate limitată de a porni uşor la rece.

382335 Motip Quick Start Special 400 ml

MOTIP DE ICER / spray pentru dezgheţarea parbrizului

Spray pentru dezgheţarea parbrizului 

l acţiune rapidă;
l previne reîngheţarea.

382489 Motip De Icer Special 400 ml

MOTIP PENETRATING OIL / ulei mineral penetrant

Ulei mineral penetrant, îndepărtează rugina, reduce frecarea şi uşurează deblocarea ansamblurilor oxidate sau ruginite.  

l conţine particule de grafit şi bisulfură de molibden ce conferă lubrifiere suplimentară
l protejează împotriva umezelii şi coroziunii

Aplicaţii: pentru desfacerea şi deblocarea şuruburilor ruginite, încuietorilor şi a balamalelor.

382485 Motip Penetrating Oil Lubrifiant 500 ml



INDUSTRIE

INDUSTRIE

MOTIP LEAK DETECTOR / spray pentru detectarea scurgerilor de gaze

Spray pentru detectarea scurgerilor de gaz, oxigen, freon, aer comprimat.  

l poate fi îndepărtat cu apă; 
l nu este inflamabil; 
l produs certificat de DVGW CERT GmbH Germania. 

Aplicaţii: ţevi de aer şi gaz, compresoare, anvelope.

382333 Motip Leak Detector Special 400 ml

MOTIP UNIVERSAL CLEANER / spray universal de curăţat

Spray de curăţat universal utilizat pentru degresarea componentelor diferitelor utilaje şi dispozitive (strunguri, benzi 
transportoare, roţi dinţate) şi a multor tipuri de mase plastice.  

l proprietăţi de dizolvare foarte bune;
l nu lasă reziduuri; 

l se evaporă rapid

Aplicaţii: rulmenţi, roţi dinţate, cilindri, dispozitive de fixare, piese de la maşini unelte, încuietori, osii, 
mobilier şi unelte de grădină.

382320 Motip Universal Cleaner Soluţie curăţare 500 ml

MOTIP SHOCK OIL / ulei mineral pentru deblocare prin „îngheţare locală”

Ulei mineral utilizat pentru deblocarea ansamblurilor ruginite şi înţepenite prin „îngheţare locală”.  
După aplicare, generează o scădere a temperaturii până la -30°C în zonele tratate producând un efect de compactare  
şi permiţând în acelaşi timp penetrarea în profunzime a ansamblului înţepenit de către componentele lubrifiante.  

l nu conţine silicon;
l nu conţine vaselină.

382490 Motip Shock Oil Lubrifiant 500 ml

MOTIP WHITE GREASE / vaselină albă

Vaselină albă de înaltă calitate pentru lubrifierea ansamblurilor mecanice din metal sau plastic.  

l conţine particule de PTFE; 
l previne rugina; 
l aderenţă ridicată;  

l hidrofug;
l rezistă la intemperii, acizi şi baze slabe;
l poate fi folosit la temperaturi cuprinse între -30°C şi +160°C. 

Aplicaţii: metal-metal, metal-plastic, rulmenţi, arcuri, balamale, amortizoare.

382317 Motip White Grease Lubrifiant 500 ml



INDUSTRIE

INDUSTRIE

MOTIP PTFE SPRAY / lubrifiant cu teflon

Lubrifiant universal pe bază de ulei mineral aditivat cu teflon.  

l rezistenţă la presiune ridicată; 
l scade coeficientul de frecare a materialelor tratate; 
l protejează împotriva coroziunii; 
l hidrofug; 

l nu conţine silicon; 
l poate fi utilizat la temperaturi cuprinse între  
    -50°C şi + 250°C; 
l recomandat pentru angrenaje supuse la sarcini mari.

382480 Motip PFTE Spray Lubrifiant 500 ml

MOTIP PTFE DRY / lubrifiant uscat pe bază de teflon

Lubrifiant uscat pentru tratarea suprafeţelor din metal sau plastic, acolo unde nu se doreşte 
să rămână reziduuri de ulei sau unsoare. 

l factor de frecare foarte scăzut; 
l aderenţă excelentă;
l rezistenţă deosebită la intemperii; 

l previne uzura şi blocarea; 
l poate fi folosit ca şi agent demulant pentru matriţe, 
    acolo unde nu se doreşte folosirea siliconului.

382493 Motip PFTE Dry Lubrifiant 500 ml

MOTIP COPPER SPRAY / lubrifiant rezistent la temperaturi înalte

Spray cu conţinut ridicat de cupru folosit pentru lubrifierea zonelor metalice expuse la temperaturi foarte înalte  
(până la +1.100°C).  

l previne coroziunea, uzura şi înţepenirea; l rezistent la intemperii şi diferite substanţe chimice.

Aplicaţii: tobe de eşapament, elemente ale sistemului de frânare şi angrenaje supuse la  
temperaturi înalte.

382302 Motip Copper Spray Lubrifiant 500 ml

MOTIP VASELINE SPRAY / vaselină

Lubrifiant pe bază de uleiuri minerale cu inhibatori de coroziune.  

l aderenţă excelentă şi proprietăţi penetrante foarte bune; 
l hidrofug; 

l rezistă la intemperii, acizi şi baze slabe; 
l poate fi folosit la temperaturi între -30°C şi +160°C. 

Aplicaţii: poli baterie, scale radio, antene, conectori electrici, elemente de fixare 
(şuruburi, nituri, cuie).

382318 Motip Vaseline Spray Lubrifiant 500 ml



INDUSTRIE

INDUSTRIE

MOTIP ANTI WELDING SPRAY / soluţie de protecţie împotriva stropilor de sudură

Spray de protecţie împotriva stropilor de sudură. 

l protejează gura de sudură şi zona în care se sudează; 
l poate fi îndepărtat cu apă; 
l nu este coroziv.

382316 Motip Anti Welding Spray Soluţie protecție 500 ml

MOTIP CUT&DRILL / lubrifiant pentru tăiere şi filetare la rece

Lubrifiant pentru tăierea şi perforarea la rece a metalelor. 

l previne supraîncălzirea materialelor şi a aparatelor cu care se execută lucrări de tăiere şi perforare; 
l protejează şi lubrifiază uneltele şi aparatele, reducând uzura acestora;
l nu conţine silicon; 
l nu corodează.

382482 Motip Cut&Drill Lubrifiant 500 ml

MOTIP V-BELT SPRAY / soluţie de protecţie a curelelor

Spray cu aderenţă foarte bună pentru protejarea, refacerea şi prevenirea patinării curelelor. 

l elimină scârţâitul;
l oferă o protecţie de durată; 
l rezistă la intemperii; 
l recondiţionează curelele şi previne îmbătrânirea acestora.

382492 Motip V-Belt Spray Soluţie protecție 500 ml

MOTIP ZINC SPRAY / soluţie de protecţie a suprafeţelor zincate

Spray pe bază de zinc cu uscare rapidă şi aderenţă excelentă pentru repararea micilor defecte ale suprafeţelor din oţel 
galvanizat. 

l este rezistent la radiaţii UV, intemperii şi zgârieturi; 
l putere bună de acoperire; 
l rezistă la produse petroliere şi diferiţi agenţi chimici. 

Aplicaţii: containere, jgheaburi, parapeţi, burlane, cărucioare de cumpărături, canistre.

382477 Motip Zinc Spray Soluţie protecție 500 ml



Importator pentru România
TEMAD Co SRL, 500053 Brașov, Șoseaua Cristianului nr. 12 
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excellent performance

CAR CARE
COSMETICE AUTO - Black Line

Importator pentru România
TEMAD Co SRL, 500053 Brașov, Șoseaua Cristianului nr. 12 
Tel./Fax: 0268 506 108 • office@temad.ro www.temad.ro

Filiala Baia Mare
437225, Comuna Recea, 
Str. Aeroportului nr. 15
tel.: 0262–217 448
email: baiamare@temad.ro

Filiala București
077025, Bragadiru, Ilfov, Str. Centurii nr. 5-7 
tel.: 021–312 27 45
email: bucuresti@temad.ro

Filiala Buzău
120118 , Şoseaua Brăilei nr. 4
tel.: 0238–723 181
email: buzau@temad.ro

Filiala Călărași 
910021, Str. Oborului nr. 3
tel.: 0242–311 495
email: calarasi@temad.ro

Filiala Cluj
407042, Loc. Sânnicoară, Comuna Apahida
Str. Clujului nr. 61
tel.: 0264–403 300, fax: 0264–416 266
email: cluj@temad.ro

Filiala Constanța
900155, Str. Celulozei nr. 6
(incinta PALAS)
tel.: 0241–584 404, fax: 0241–584 440
email: constanta@temad.ro

Filiala Craiova
200207, Str. Brestei nr. 156
tel.: 0251–599 851
email: craiova@temad.ro

Filiala Deva 
330182, Calea Zarandului nr. 256 A
tel.: 0254–235 088
email: deva@temad.ro

Filiala Oradea
417360, Loc. Oșorhei nr. 388
tel.: 0259–430 043
email: oradea@temad.ro

Filiala Piatra-Neamț
610202, Str. Nordului nr. 11
tel.: 0233–230 490
email: piatraneamt@temad.ro

Filiala Pitești
110174, Piteşti, DN 65 B, zona autostradă, 
Centrul comercial Idea Deco
tel.: 0248–250 390
email: pitesti@temad.ro

Filiala Sibiu
550135, Str. Distribuţiei nr. 3/5
tel.: 0269–243 826
email: sibiu@temad.ro

Filiala Timișoara
307285, Loc. Moșniţa Nouă nr. 387
tel.: 0256–393 300, 0256–393 301
email: timisoara@temad.ro

Distribuitor Dinamic92 Piatra Neamț
610168, Str. Muncii nr. 1
tel.: 0233–237 268; 0233–237 269
email: offi  ce@dinamic92.ro

Distribuitor Duplifi x Ploiești
100070, Str. Marin Mehedinţeanu nr. 3-5
tel.: 0344–118 247
email: viorelrovel@yahoo.com

 Distribuitor regional:

AIRCO REFRESHER
- spray odorizant  
 spray pentru curăţarea şi împrospătarea sistemelor de aer condiţionat 
 şi de ventilaţie.
 cu arome de lămâie, portocală sau levănţică.

COCKPIT SPRAY
- spray de bord
 spray de bord fără silicon cu proprietăţi 
   de curăţare excelente.
 miros fin.
 luciu de durată.
 îndepărtează mizeria.
 antistatic.

COCKPIT SPRAY 
'HIGH GLOSS'
- spray de bord foarte lucios
 spray de bord cu proprietăţi 
   de curăţare excelente.
 luciu deosebit şi de durată.
 îndepărtează mizeria.
 conţine silicon.
 antistatic.

AIR REFRESHER
'ONE SHOT'
- spray odorizant
 spray cu aromă 
 puternică de lămâie, 
 special pentru acoperirea 
 mirosurilor neplăcute 
 din încăperi mici sau mari. 
 rapid şi uşor de folosit.
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MATERIALE MARKETING

600195 - Motip Raft Auto

Display Airco Refresher

Pliant Motip Car Care

Vă mai recomandăm din gama 
MOTIP COSMETICE ȘI CHITURI AUTO


