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Suomalaisille suunnitellut

AUTONHOITOTUOTTEET
AUTON PESU
ESIPESU JA SIINÄ KÄYTETTÄVÄT LIUOTTIMET
Esipesun tehtävä on saada lika irtoamaan auton korinosista. Esipesuaineet liuottavat tai pehmentävät lian.
Esipesuaineet huuhdellaan pois puhtaalla vedellä. (Painepesuriakin voidaan käyttää)
Talvipesussa (syksy, talvi ja kevät) tarvitaan liuottimia suolan, pien, tervan, asfaltin ja muiden epäpuhtauksien liuottamiseen, siihen käteviä tuotteita on Carlake Auton esipesuaine, Carlake liuotinpesu, Carlake Teholiuotin ja Carlake Mikroliuotin. Pinttynyt talvilika voi vaatia esipesun tietyille paikoille parikin kertaa.
Kesällä esipesun tilanne on pikkuisen toinen. Periaatteessa riittää käytettäväksi Carlake Hyönteisirrote, joka ei liuota hyönteisiä pois pinnoilta, vaan pehmentää niiden valkuaisaineet/proteiinit, jolloin ne on helpompi pestä pois. Oikein kuivunut hyönteinen vaatii mekaanisen poiston.
Kesälläkin autoon tarttuu pikeä, tervaa ja asfalttia tietöiden takia ja niiden poistoon tarvitaan sitten liuottimia esimerkiksi Carlake Auton esipesuaine, Carlake liuotinpesu, Carlake Teholiuotin ja Carlake Mikroliuotin. Näitä liuottimia EI KOSKAAN saa ruiskuttaa kesällä auton kuumille osille. Kesäpesuun on myös
olemassa kätevä Carlake Liuotinpesuvaha, jossa on liuotin ja pesuaine samassa pullossa.
Kesällä auto tulisi pestä useammin kuin talvella, koska kesällä on voi olla happosateita, linnun jätökset, liimaantuneet ötökät voi yksinkertaisesti puhkaista
maalipinnan hapoillaan.
Varsinainen autonpesu voidaan suorittaa Carlake autoshampoolla, Carlake Vahashampoolla tai Carlake vahashampoosienellä. Carlake autoshampoossa
ei ole vahaa, joten sillä saadaan puhdas pinta autonhoidon seuraavalle käsittelylle esimerkiksi hapettumien poistoon autonkorista tai vahaukseen. Carlake
vahashampoossa ja Carlake vahashampoo sienessä on vahaa, joka antaa suojan ennen seuraavaa pesua.

AUTON VAHAUS
Auto tulisi vahata ainakin pari kertaa vuodessa, jolloin saadaan koripinnalle hyvä suoja aikaiseksi.
Ennen vahauksen aloittamista varmista, että pinta on kuiva ja puhdas.
Vahatyyppi valitaan pinnan kunnon mukaan, jos on hapettumia, niin ensimmäisenä ne puhdistetaan esimerkiksi Carlake Vanhan maalin kliinerillä.
Vahaksi käy esimerkiksi legendaarinen testivoittaja Carlake Sunshine autovaha.

AUTON SISÄOSIEN PUHDISTUS
Lasipinnat voidaan puhdistaa Carlake Ikkunapesulla tai Carlake Ikkunapesuvaahdolla. Molemmat tuotteet käyvät kaikille pesua kestäville koville pinnoille.
Verhoilua voidaan puhdistaa Carlake Verhoilun puhdistusaineella, joka on perinteinen spray vaahto.
Muovipinnat voidaan puhdistaa Carlake Auton sisäpuhdisteella tai Carlake Tehokirkaste Matta, tuotteilla.
Sisäosien puhdistukseen käy myös kätevät liinapakkaukset, jotka sopivat kätevästi ovitaskuun tai hansikaslokeroon. Carlake Lasiliina, Carlake Kojelautaliina
ja Carlake Yleisliina.
Ovitiivisteet voidaan käsitellä Carlake Silikonilla, joka estää kumiosia haurastumasta ja estää talvipesussa ovitiivisteiden jäätymisen kiinni.
Auton sisäosista voidaan neutralisoida hajuja Carlake Hajunpoistajalla.

VANTEIDEN PESU
Vanteiden pesuun suosittelemme happopohjaista Carlake vannepuhdistetta. Vanteet kannattaa pestä ensimmäisenä, kun ne ovat vielä kuivat ennen auton
varsinaista esipesua.

pesuaineet

pesuaineet
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AUTON ESIPESUAINE

LIUOTINPESU

Mäntyöljypohjainen liuotinpesuaine autojen,
koneiden ja niiden osien pesuun. Esipesuaine
poistaa öljyn, rasvan, asfalttipien sekä tiesuolan.
Biohajoaa nopeasti.

Irrottaa öljyn, rasvan, asfalttipien, tiesuolan ja
nastoista irtoavan metallin seoksen sekä vahan
auton maalipinnalta. Liuotinpesu sopii myös autojen ja koneiden moottoreiden sekä niiden osien
pesuun. Käytettävä kuivaan pintaa ja pestävä
huolellisesti pois.

tuote nro
4020331
4020336

koko
1L
25L

pakkaus
12
1

EAN
6414560017653
6414560021636

tuote nro
4020327

koko
1L

pakkaus
12

EAN
6414564020130

AUTOSHAMPOO

MIKROLIUOTIN

Fosfaatiton, runsaasti vaahtoava shampoo.
Irrottaa lian nopeasti ja helposti. Ei vahingoita
maalipintaa eikä tee muovipintoja harmaiksi. Ennen autoshampoon käyttöä käytä pinttyneen lian
irrottamiseen Carlake Mikroliuotinta, Teholiuotinta
tai Auton esipesuainetta.

Kätevä auton yleispesuun tarkoitettu tuote, yhdistetty liuotin ja shampoo. Poistaa kesä- ja talvilikaa
esimerkiksi bitumiroiskeita, suoloja ja polttoaine
roiskeet täyttöaukon ympäristöstä.

tuote nro
4010144

koko pakkaus
500ML
20

tuote nro
4010166

koko pakkaus
500ML
12

EAN
6417196625858

EAN
6414560024620

VAHASHAMPOO

TEHOLIUOTIN

Tehokas autonpesuaine, joka antaa yhdellä käsittelyllä maalipinnalle loistavan kiillon ja suojaavan
vahakalvon. Vahashampoo ylläpitää vahapintaa ja
pidentää sen kestoa.

Kesän aikana on bitumiroiskeita jäänyt auton
koripintoihin. Käytä Carlake Teholiuotinta ongelmakohtiin esimerkiksi helmoihin, pyöräkotelon
reunoihin ja muista tarvittaessa polttoainesäiliön
täyttöaukon ympäristö.

tuote nro
4010146
4010145

koko pakkaus
500ML
6
5L
3

EAN
6414560014119
6417196771654

tuote nro
4010165

koko pakkaus
500 ML
12

EAN
6417196625865

LIUOTINPESUVAHA

VANNEPUHDISTUSAINE

Irrottaa yhdellä käsittelyllä vaikeankin lian kuten
maantiesuolan, asfalttipien, noen ja nastoista
irtoavan metallin seoksen. Pesuvaha sopii kaikille
maalipinnoille.

Saat kätevästi jarrupölyn ja muut liat pois
Carlake Vannepuhdisteella kesä ja talvikaudella. Happopohjainen tuote, joten kokeile aluksi
tuotteen sopivuutta.

tuote nro
4010148

tuote nro
4010167

koko pakkaus
500ML
6

EAN
6414560015031

Kesällä auton koripintoihin liiskaantuu hyönteisiä
ja muuta kesälikaa, joka vaatii oman puhdisteen.
Pihkatahroihin kannattaa kokeilla Carlake Hyönteisirroitetta tai Carlake Teholiuotinta.
koko pakkaus
500ML
6

EAN
6414560021568

TEHOSHAMPOO

HYÖNTEISIRROTE

tuote nro
4010225

koko pakkaus
500 ML
12

EAN
6414564000248

Tehokas autoshampoo, joka irrottaa vaikeankin
lian nopeasti ja helposti. Saat puhtaan rasvattoman pinnan esimerkiksi ennen vahausta.
tuote nro
4010149

koko pakkaus
500ML
6

EAN
6417196771494
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sisatilat

sisatilat

AUTON SISÄPUHDISTE

TAHRANPOISTO

Irrottaa hellävaroin pinttyneenkin liina. Ei sisällä
fosfaattia eikä liuottimia.

Carlake tahranpoistolla poistat kätevästi ja tehokkaasti tahrat kaikilta tekstiilipinnoilta. Tahranpoisto poistaa ruoan-, kahvin-, kuulakärkikynän-,
suklaan, öljynjäljet ja purukumin. Tahranpoisto on
varustettu kätevällä harjaosalla. Carlake tahranpoisto sisältää tehokkaita pinta-aktiivisia aineita.
Ei sisällä valkaisuaineita.

tuote nro
4010236

koko pakkaus
500ML
6

EAN
6414560023401

tuote nro
4010176

koko pakkaus
300ML
6

EAN
6417196768951

IKKUNANPESUVAAHTO

VERHOILUN PUHDISTUSAINE

Puhdistaa tehokkaasti ikkunat liasta, tupakansavusta ja hyönteisistä. Sopii ulko- ja sisäkäyttöön
sekä autossa että kotona.

Teknisesti edistyksellinen vähän vaahtoava
tehokas puhdistusaine kaikille tekstiileille, joka
sisältää tehokkaita pinta-aktiivisia puhdistusaineita ja raikastetta, ollakseen tehokas ja samalla
hellävarainen tekstiileille. Puhdistusaine tunkeutuu likaan nopeasti ja nostaa sen irti pinnoilta. Ei
sisällä valkaisuaineita.

tuote nro
4010155

koko pakkaus
250ML
6

EAN
6414560014126

tuote nro
4010177

koko pakkaus
500ML
6

EAN
6417196768968

IKKUNAPESU

VERHOILUN PUHDISTUSSPRAY

Puhdistaa tehokkaasti ikkunat liasta, tupakansavusta ja hyönteisistä. Sopii ulko- ja sisäkäyttöön
sekä autossa että kotona.

Auton sisätilojen puhdistukseen. Aine tunkeutuu
syvälle kuituihin irrottaen pinttyneenkin lian penkkien- ja ovien verhoiluista, matoista ym. auton
tekstiilipinnoista. Sopii myös kodin tekstiilien
puhdistukseen.

tuote nro
4010160

koko pakkaus
500ML
6

EAN
6414560022299

tuote nro
4010151

koko
x

pakkaus
6

EAN
6414564000149

KUMIN JA MUOVIN KIRKASTE

HAJUNPOISTAJA

Puhdistaa ja hoitaa auton sisäpuoliset muoviosat.
Antaa silkkisen kiillon, palauttaa alkuperäisen
värin ja jättää jälkeensä raikkaan sitruunan
tuoksun. Muodostaa käsiteltävälle pinnalle pölyä
hylkivän, antistaattisen pinnan. Estää ovitiivisteiden jäätymisen.

Poistaa esim. tupakasta ja eläimistä aiheutuneet
epämiellyttävät hajut.

tuote nro
4010212

koko pakkaus
300ML
6

tuote nro
4010220

koko pakkaus
500 ML
6

EAN
6414560022282

EAN
6414564000118

TEHOKIRKASTE MATTA

TEHOKIRKASTE KIILTÄVÄ

tuote nro
4010238

tuote nro
4010239

Sopii auton kaikille muovipinnoille. Puhdistaa
pinnat ja kirkastaa värit. Hylkii pölyä, ei sisällä
silikonia.
koko pakkaus
500ML
6

EAN
6417196771500

Sopii auton kaikille muovipinnoille. Puhdistaa
pinnat ja kirkastaa värit. Hylkii pölyä, ei sisällä
silikonia.
koko pakkaus
500ML
6

EAN
6417196771517

puhdistusliinat
KOJELAUTALIINA

Kätevä 15 liinan uudelleen suljettava pakkaus.
Kaikille kojelaudoille ja muovipinnoille.
tuote nro
4020100

koko pakkaus
15KPL
6

EAN
6417196625643

vahat
PIKAVAHA

Helpoin ja nopein tapa vahata auto. Carlake Pikavaha on yksinkertaisesti nopein ja helpoin tapa
kiillottaa auto. Pikavahassa yhdistyvät maailman
hienoimmat vahat ja Carlake Pikavahalla vie
vain hetken aikaa saadaksesi autosi loistavan ja
kestävän kiillon. Helppo käyttää. Levitä ja pyyhi.
tuote nro
4010174

LASILIINA

Lasipintojen puhdistukseen. Käy myös peilipinnoille ja muille koville pinnoille. Kätevä 15 liinan
uudelleen suljettava pakkaus. Kun puhdistat tuulilasia sisäpuolelta, niin puhdista myös kojelauta
kätevällä Carlake Kojelautaliinalla.
tuote nro
4020101

koko pakkaus
15KPL
6

EAN
6417196625551

YLEISLIINA

Kaikille yleispuhdistusta vaativille koville pinnoille.
Kätevä 15 liinan uudelleen suljettava pakkaus.
tuote nro
4020102

koko pakkaus
15KPL
6

EAN
6417196625636
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koko pakkaus
500ML
6

EAN
6417196768937

HELPPOVAHA

Helppo tapa vahata auto. Antaa loistava kiillon.
Carlake Helppovaha tarjoaa vaivattoman tavan
antaa pitkäkestoisen loistavan kiillon auton maalipinnalle. Helppo käyttää. Levitä ja pyyhi.
tuote nro
4010170

koko pakkaus
500ML
6

EAN
6417196768890

KROMIN KIILLOTUSVAHA

Kromin kiillotukseen. Tehokas vaha hapettuneille
ja likaisille metallipinnoille. Carlake kromivaha palauttaa kiillon useimmille metalleille kuten kromi,
ruostumaton teräs, messinki, nikkeli, alumiini ja
niiden seoksille. Kromivahan sisältämät tehokkaat
aineet poistaa ruosteen ja lian.
tuote nro
4010171

koko pakkaus
500ML
6

EAN
6417196768906

MUSTAVAHA

Mustien osien vahaamiseen. Carlake mustavaha
palautta alkuperäisen kiillon mustille pinnoille.
Puhdistaa ja kiillottaa kaikki mustat pinnat (
puskurit, listat, taustapeilit, spoilerit, maskit… ),
jotka on muovia tai kumia.
tuote nro
4010172

koko pakkaus
500ML
6

EAN
6417196768913

PIENPOISTO

Poistaa tehokkaasti pikeä, tervaa ja öljyä koripinnoilta. Carlake pienpoisto poistaa tehokkaasti ja
nopeasti pikeä, tervaa ja öljyä auton koripinnoilta
vahingoittamatta maalipintoja.
tuote nro
4010173

koko pakkaus
500ML
6

EAN
6417196768920
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vahat

vahat

PUOLIKIINTEÄVAHA

Legendaarinen puolikiinteävaha. Kaikille maalipinnoille. Tehokas tapa kiillottaa auto. Carlake
puolikiinteällä vahalla saat aikaiseksi todella
kestävän ja kiiltävän lopputuloksen, joka kestää
säärasituksia hyvin. Sopii useimmille maalipinnoille.
tuote nro
4010175

koko pakkaus
250ML
6

EAN
6417196768944

SUNSHINE AUTOVAHA

Helppotöinen ja loistavasti myös kuumassa
auringonpaisteessa toimiva vaha. Puhdistaa
tehokkaasti, antaa lakkamaisen kiillon ja kestävän
suojan sekä metallihohto- että tavalliselle maalipinnalle.
tuote nro
4010115

koko pakkaus
500ML
6

EAN
6417196771586

VÄRIVAHA PUNAINEN

Helppotöinen vaha, jolla saat upean kiillon. Carlake värivahalla puhdistat, palautat ja kiillotat autosi
maalipinnan tehokkaasti ja helposti. Carlake
värivahalla saat aikaiseksi helpolla upean kiillon,
joka suojaa maalipintaa säävaihteluilta. Sopii
kaikille maalipinnoille. Valitse väri joka vastaa
autosi väriä.
tuote nro
4010180

koko pakkaus
500ML
3

EAN
6417196768999

VÄRIVAHA SININEN

Helppotöinen vaha, jolla saat upean kiillon. Carlake värivahalla puhdistat, palautat ja kiillotat autosi
maalipinnan tehokkaasti ja helposti. Carlake
värivahalla saat aikaiseksi helpolla upean kiillon,
joka suojaa maalipintaa säävaihteluilta. Sopii
kaikille maalipinnoille. Valitse väri joka vastaa
autosi väriä.
tuote nro
4010181

koko pakkaus
500ML
3

EAN
6417196769002

VANHAN MAALIN KLIINERI

VÄRIVAHA VALKOINEN

tuote nro
4010131

tuote nro
4010182

Syväpuhdistusaine vanhojen, kiiltonsa menettäneiden maalipintojen puhdistukseen. Kirkastaa värin,
poistaa hapettumia, pinttyneen lian sekä tasoittaa
maalipinnan epätasaisuudet ja pienet naarmut.
Kliineri soveltuu sekä tavallisille että metallihohtopinnoille. Purkki riittää, pinnan kunnosta riippuen,
normaalikokoisen henkilöauton käsittelyyn.
koko pakkaus
500ML
6

EAN
6417196771593

VÄRIVAHA HOPEA

Helppotöinen vaha, jolla saat upean kiillon. Carlake värivahalla puhdistat, palautat ja kiillotat autosi
maalipinnan tehokkaasti ja helposti. Carlake
värivahalla saat aikaiseksi helpolla upean kiillon,
joka suojaa maalipintaa säävaihteluilta. Sopii
kaikille maalipinnoille. Valitse väri joka vastaa
autosi väriä.
tuote nro
4010178

koko pakkaus
500ML
3

EAN
6417196768975

VÄRIVAHA MUSTA

Helppotöinen vaha, jolla saat upean kiillon. Carlake värivahalla puhdistat, palautat ja kiillotat autosi
maalipinnan tehokkaasti ja helposti. Carlake
värivahalla saat aikaiseksi helpolla upean kiillon,
joka suojaa maalipintaa säävaihteluilta. Sopii
kaikille maalipinnoille. Valitse väri joka vastaa
autosi väriä.
tuote nro
4010179

koko pakkaus
500ML
3

EAN
6417196768982

Helppotöinen vaha, jolla saat upean kiillon. Carlake värivahalla puhdistat, palautat ja kiillotat autosi
maalipinnan tehokkaasti ja helposti. Carlake
värivahalla saat aikaiseksi helpolla upean kiillon,
joka suojaa maalipintaa säävaihteluilta. Sopii
kaikille maalipinnoille. Valitse väri joka vastaa
autosi väriä.
koko pakkaus
500ML
3

EAN
6417196769019

VÄRIVAHA VIHREÄ

Helppotöinen vaha, jolla saat upean kiillon. Carlake värivahalla puhdistat, palautat ja kiillotat autosi
maalipinnan tehokkaasti ja helposti. Carlake
värivahalla saat aikaiseksi helpolla upean kiillon,
joka suojaa maalipintaa säävaihteluilta. Sopii
kaikille maalipinnoille. Valitse väri joka vastaa
autosi väriä.
tuote nro
4010183

koko pakkaus
500ML
3

EAN
6417196769026

pesu- ja puhdistus
POP-UP SIENI

Toimitetaan kompaktissa kutistepakkauksessa.
Avattaessa laajenee kokoon 210x120x75mm.
tuote nro koko
4830154		

pakkaus
1

EAN
6417196768685

pesu- ja puhdistus
MIKROKUITUKINNAS

Imee runsaasti vettä, ei naarmuta pestävää
pintaa. Helppo myötäillä auton muotoja, ja
pysyy hyvin kädessä. Taustapuolella verkkokangas hyönteisten irrottamiseen. Koko n.
250x180x40mm.
tuote nro koko
4830143		

JUMBOSIENI

Auton pesusieni. Koko 14x12x6cm.
tuote nro koko
4830130		

pakkaus
1

EAN
6414560016144

VAHASHAMPOOSIENI

Kätevä sieni, johon on imeytetty vahashampoo
valmiiksi. Tarvitset vain ämpärillisen vettä ja
letkun huuhteluun. Koko 18x8,5x4cm. Ennen
vahashampoon käyttöä käytä pinttyneen lian
irrottamiseen Carlake Mikroliuotinta, Teholiuotinta
tai Auton esipesuainetta.
tuote nro koko
4830105		

pakkaus
10

PESUHARJA

Varustettu pikaliittimellä ja kätevällä vipusulkijalla.
Pehmennetyt ja laadukkaat harjakset.
tuote nro koko
4830150		

EAN
6414564800039

MIKROKUITUSIENI

Tukevarakenteinen mikrokuitusieni imee runsaasti
vettä, eikä naarmuta pestävää pintaa. Taustapuolella verkkokangas hyönteisten irrottamiseen.
Koko n. 280x180x90mm.
pakkaus
1

pakkaus
1

EAN
6417196768555

VANNEHARJA

Tukevarakenteinen harja yltää ahtaisiinkin rakoihin.
Pituus 280mm.
tuote nro koko
4830148		

pakkaus
1

EAN
6417196768548

Tukeva kahva ja joustava silikoni helpottavat
vaikeidenkin paikkojen kuivaamista. Silikoniosan
leveys 300mm ja korkeus 60mm.
tuote nro koko
4830152		

tuote nro koko
4830144		

EAN
6417196768531

SILIKONILASTA

Koko 18,4x11x6cm.
pakkaus
1

pakkaus
1

EAN
6414564800022

PESUSIENI
tuote nro koko
4830127		
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EAN
6417196768524

pakkaus
1

EAN
6417196768562

VAHAUSTYYNYSARJA

Sisältää kolme tyynyä vahauksen eri työvaiheisiin.
Velcro-kiinnitteinen kahva vaihdettavissa nopeasti. Tyynyt uudelleenkäytettäviä.
tuote nro koko
4830140		

pakkaus
1

EAN
6417196768500
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pesu- ja puhdistus
KIILLOTUSLIINA

Kiillotusliinoja pakkauksessa 20kpl. Pehmeä ja
nukkaamaton. Erinomainen vahaukseen, puhdistukseen ja kiillotukseen.
tuote nro koko
4830301		

pakkaus
12

EAN
6414560015123

lasinpesunesteet
LASINPESUNESTE
KÄYTTÖVALMIS -16°C

Kätevä käyttövalmisliuos pakkasenkesto -16.
Irrottaa nopeasti bitumin, maan- tiesuolan, noen
ja konepesusta tulevan vahakalvon. Suojaa pesujärjestelmän osat jäätymiseltä.
tuote nro
4020003

MIKROKUITULIINAT

Sisältää kolme käytännöllistä liinaa niin kodin
kuin auton puhdistukseen. Koko 40x40cm.

tuote nro koko
4830142		

pakkaus
1

EAN
6417196768517

Synteettinen PVA säämiskä auton kuivaamiseen.
Koko 63x43cm.
tuote nro koko
4830307		

pakkaus
1

EAN
6417196768586

Aito säämiskä auton kuivaamiseen. Koko
40x40cm.
tuote nro koko
4830310		

pakkaus
1

EAN
6417196768579

EAN
6414560017721

Kätevä käyttövalmisliuos pakkasenkesto -20.
Irrottaa nopeasti bitumin, maan- tiesuolan, noen
ja konepesusta tulevan vahakalvon. Suojaa pesujärjestelmän osat jäätymiseltä.
koko
5L

pakkaus
3

EAN
6414560016274

LASINPESUNESTEPUSSI
KÄYTTÖVALMIS -18°C

Irrottaa nopeasti bitumin, maan- tiesuolan, noen
ja konepesusta tulevan vahakalvon. Suojaa pesujärjestelmän osat jäätymiseltä.
tuote nro
4020004

SÄÄMISKÄ

pakkaus
72

LASINPESUNESTE
KÄYTTÖVALMIS -20°C

tuote nro
4020005

SYNTEETTINEN PVA SÄÄMISKÄ

koko
4L

koko
3L

pakkaus
1

EAN
6417196769545

LASINPESUNESTE
KÄYTTÖVALMIS KESÄ

Kätevä käyttövalmis liuos, jolla poistat kesälian
tuulilasilta. Kestää pakkasta -4 astetta.
tuote nro
4020006

koko
3L

pakkaus
3

EAN
6417196769187

LASINPESUNESTE TIIVISTE
-54°C

Pakkasenkesto -54. Irrottaa tehokkaasti bitumin,
maantiesuolan, noen ja konepesusta tulevan vahakalvon. Suojaa pesujärjestelmän osat jäätymiseltä.
tuote nro
4020010
4020030
4020040
4020060

koko
1L
3L
10L
200L

pakkaus
12
3
1
1

EAN
6414564020017
6414564020031
6417196624875
6414560012955

lasinpesunesteet
LASINPESUNESTE TIIVISTE
-80°C

Pakkasenkesto -80. Irrottaa tehokkaasti bitumin,
maantiesuolan, noen ja konepesusta tulevan
vahakalvon. Suojaa pesujärjestelmän osat jäätymiseltä.
tuote nro
4020015

koko
1,5L

pakkaus
6

EAN
6417196769552

KESÄLASINPESU TIIVISTE

Kätevä kesälasinpesuneste tiivisteenä. Kaada vain
pullo pissapoikaan ja lisää vesi. Poistaa hyönteiset lasista ja ajovaloilta.
tuote nro
4020001

koko pakkaus
100ML
24

EAN
6417196626077

.. ..

jaahdytinnesteet
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JÄÄHDYTINNESTE
KÄYTTÖVALMIS -36°C VIHREÄ

Pakkasenkesto -36 astetta. Suojaa autojen ja
koneiden jäähdytysjärjestelmiä jäätymiseltä ja
korroosiolta ja tehostaa niiden jäähdytysominaisuuksia. Luokitus BS 6580/2010, ASTM D3306,
4656.
tuote nro
4020440
4020412

koko
1L
5L

pakkaus
12
1

EAN
6414560021629
6417196771692

JÄÄHDYTINNESTE
KÄYTTÖVALMIS -36°C LILA

Pakkasenkesto -36 astetta. Suojaa autojen ja
koneiden jäähdytysjärjestelmiä jäätymiseltä ja
korroosiolta ja tehostaa niiden jäähdytysominaisuuksia. Jäähdytysneste on sellaisenaan
käyttövalmis. G12++, G13
tuote nro
4020450

koko
1L

pakkaus
12

EAN
6417196769538

JÄÄHDYTINNESTE
KÄYTTÖVALMIS -36°C
PUNAINEN

Pakkasenkesto -36 astetta. Suojaa autojen ja
koneiden jäähdytysjärjestelmiä jäätymiseltä ja
korroosiolta ja tehostaa niiden jäähdytysominaisuuksia. Silikaattivapaa. Täyttää seuraavat vaatimukset: ASTM D3306, ASTM D4985, ASTM 4656, BS 6580
(2010), BR 637, NFR 15-601, FVV Heft R443, JASO
M325 , JIS K2234, KSM 2142, FSD 8704, BT-PS-606 A,
NATO S-759, Önorm V5123, SAE J1034, uNE 26-36188/1, G11,G12, G12+
tuote nro
4020445
4020417

koko
1L
5L

pakkaus
12
1

EAN
6414560022541
6417196771746

JÄÄHDYTINNESTE
KÄYTTÖVALMIS -36°C
KELTAINEN

Pakkasenkesto -36 astetta. Suojaa autojen ja
koneiden jäähdytysjärjestelmiä jäätymiseltä
ja korroosiolta ja tehostaa niiden jäähdytysominaisuuksia. Jäähdytysneste on sellaisenaan
käyttövalmis. Täyttää seuraavat vaatimukset: ASTM
D3306, ASTM D4985, ASTM 4656, BS 6580
(2010), BR 637, NFR 15-601, FVV Heft R443, JASO
M325 , JIS K2234, KSM 2142, FSD 8704, BTPS-606 A, NATO S-759, Önorm V5123, SAE J1034,
uNE 26-361-88/1.
tuote nro
4020420

koko
1L

pakkaus
12

EAN
6417196771777
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jaahdytinnesteet
JÄÄHDYTINNESTE TIIVISTE

Tiiviste, pitää laimentaa sopivaksi. Suojaa autojen ja
koneiden jäähdytysjärjestelmiä jäätymiseltä ja korroosiolta ja tehostaa niiden jäähdytysominaisuuksia.
Luokitus BS 6580/2010, ASTM D3306, 4656.
tuote nro
4020401
4020402
4020403
4020404

koko
1L
3L
10L
200L

pakkaus
12
3
1
1

Tiiviste, pitää laimentaa sopivaksi. Suojaa autojen ja
koneiden jäähdytysjärjestelmiä jäätymiseltä ja korroosiolta ja
tehostaa niiden jäähdytysominaisuuksia. Täyttää seuraavat
vaatimukset: ASTM D3306, ASTM D4985, ASTM 4656,
BS 6580 (2010), BR 637, NFR 15-601, FVV Heft R443,
JASO M325 , JIS K2234, KSM 2142, FSD 8704, BTPS-606 A, NATO S-759, Önorm V5123, SAE J1034, uNE
26-361-88/1, G11,G12, G12+
koko
1L
3L
10L
200L

pakkaus
12
3
1
1

EAN
6417196626299
6417196626305
6417196626428
6417196768005

JÄÄHDYTINNESTE TIIVISTE
LONGLIFE KELTAINEN

Pitää laimentaa sopivaksi. Suojaa autojen ja koneiden jäähdytysjärjestelmiä jäätymiseltä ja korroosiolta
ja tehostaa niiden jäähdytysominaisuuksia. Väri
keltainen. Täyttää seuraavat vaatimukset: ASTM
D3306, ASTM D4985, ASTM 4656, BS 6580
(2010), BR 637, NFR 15-601, FVV Heft R443, JASO
M325 , JIS K2234, KSM 2142, FSD 8704, BTPS-606 A, NATO S-759, Önorm V5123, SAE J1034,
uNE 26-361-88/1.
tuote nro
4020421
4020422

koko
3L
10L

pakkaus
3
1

JÄÄHDYTTIMENPAIKKAUSAINE
Korjaa pienet jäähdytin- ja lämmityslaitevuodot
nopeasti ja pysyvästi.
tuote nro
4010235

koko pakkaus
250ML
6

EAN
6414560017998

EAN
6414564020147
6417196624813
6417196624851
6417196624868

JÄÄHDYTINNESTE TIIVISTE
LONGLIFE PUNAINEN

tuote nro
4020405
4020406
4020407
4020408

muut kemikaalit

EAN
6417196771784
6417196771791

AKKUVESI

Erikoispuhdistettu vesi akkuihin, höyrysilitysrautoihin, höyrykihartimiin, jäähdytysjärjestelmiin,
ilmankostuttimiin yms.
tuote nro
4020211
4020215

koko
1L
5L

pakkaus
12
3

EAN
6414564020109
6414564020116

JARRUNESTE DOT4

Kaikkiin hydraulisiin jarru- ja kytkinjärjestelmiin,
joihin suositellaan DOT-4 spesifikaation täyttävää
jarru- tai kytkinnestettä.
tuote nro
4020306

koko pakkaus
500ML
20

EAN
6414564020123

JARRUNESTE DOT5.1

Kaikkiin hydraulisiin jarru- ja kytkinjärjestelmiin,
joihin suositellaan DOT-5.1 spesifikaation täyttävää jarru- tai kytkinnestettä.
tuote nro
4020307

koko pakkaus
500ML
20

EAN
6417196624745

LUKKOSULA

Sulattaa jäätyneet lukot nopeasti. Voitelee ja suojaa jäätymistä vastaan. Käsittele lukot aina pesun
jälkeen lukkosulalla, näin varmistat sisäänpääsyn.
Muista myös ovitiivisteet käsitellä esimerkiksi
Carlake Silikonilla.
tuote nro
4010915

koko pakkaus
50ML
20

EAN
6414564000330

muut kemikaalit
LUKKOSULA SPRAY

Sulattaa jäätyneet lukot nopeasti. Voitelee ja suojaa jäätymistä vastaan. Käsittele lukot aina pesun
jälkeen lukkosulalla, näin varmistat sisäänpääsyn.
Muista myös ovitiivisteet käsitellä esimerkiksi
Carlake Silikonilla.
tuote nro
4010925

koko pakkaus
40ML
24

EAN
6414560015819

RENKAANPAIKKAUS

Kätevät paikkausvaahdot rengasrikon sattuessa.
Pidä aina takaluukussa yhtä pulloa mukana.
300ml paikka alle 14” tuumaisen renkaan ja
500ml paikkaa yli 14” tuumaisen renkaan.
tuote nro
4010214
4010215

koko pakkaus
300ML
12
500ML
12

EAN
6417196625520
6417196625537

SILIKONISPRAY

Silikonispray on yleisvoiteluaine kumi-, muovi-,
metalli- ja puupinnoille. Estää ovitiivisteiden
kiinnijäätymisen. Muodostaa vettähylkivän kalvon.
Poistaa kitinöitä. Helpottaa letkujen ja muoviosien
asennuksessa. Muista laittaa tiivisteisiin talvella
silikonia ja voidella lukot Carlaken tuotteilla.
tuote nro
4010216

koko pakkaus
300ML
6

EAN
6414560016342

SILIKONIPUIKKO

Kätevä silikonipuikko kaikille tiivisteille autossa ja
kotona. Saippuamainen tuote, joka ei valu.
tuote nro
4020218

koko pakkaus
40ML
24

EAN
6417196769866

RENKAANPUHDISTUS

Tehokas tapa palauttaa renkaille ”wet look” ilme ja
suojata niitä kuivumiselta.
tuote nro
4010169

koko pakkaus
500ML
6

EAN
6417196771524

muut kemikaalit
KÄYNNISTYSSUMU

Helpottaa moottoria käynnistymään kylmissä
oloissa tai pitkän säilytyksen jälkeen
tuote nro
4010150

koko pakkaus
300ML
6

EAN
6417196771821
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lisaaineet

lisaaineet

DIESEL ANTI GEL LISÄAINE

Parantaa dieselpolttoaineen pakkaskestävyyttä.
Pakkasenkesto -33 astetta. Estää polttoainesuodatinta ja putkistoja jäätymästä. Parantaa
kylmäkäynnistyvyyttä ja takaa tasaisen käynnin.
Takaa koko järjestelmän täydellisen voitelun.
Lisää polttoainesäiliöön ennen tankkausta.
tuote nro
4020103

koko pakkaus
250ML
6

EAN
6417196769040

ÖLJYJÄRJESTELMÄN
HOITOAINE

Enemmän tehoa, tehokkuutta sekä lisäsuojaa kulumiselta. Soveltuu kaikkiin bensiini- ja dieselmoottoreihin,
käsivaihteistoihin sekä tasauspyöriin. Vähentää huomattavasti kitkaa sekä kulumista. Vähentää öljyn ja polttoaineen
kulusta. Parantaa moottoriöljyn viskositeettiä kaikissa
lämpöolosuhteissa. Suojaa tiivisteitä kovettumasta.
tuote nro
4020107

koko pakkaus
250ML
6

EAN
6417196769095

DIESELJÄRJESTELMÄN
PUHDISTUSAINE

ÖLJYJÄRJESTELMÄN
PUHDISTUSAINE

tuote nro
4020104

tuote nro
4020105

Kehitetty erityisesti kaikille korkeapaineisille suoraruiskutteisille dieselmoottoreille, jotka toimivat yhteispaine- tai pumppuruiskutuksella. Suositellaan erityisesti
ajoneuvoille, joille on määritelty pidennetyt huoltovällit
ja joissa on dieselhiukkassuodatin (DPF). Estää mikroorganismien kasvua polttoainejärjestelmässä.
koko pakkaus
250ML
6

EAN
6417196769057

HIUKKASSUODATTIMEN (PDF)
PUHDISTUSAINE

Tällä dieselin lisäaineella puhdistat kätevästi ja
taloudellisesti hiukkassuodattimen. Ei purkamista,
ei kasaamista, ei auton seisottamista korjaamolla,
ei ongelmia. Tuotetta voidaan käyttää kaikissa
dieselmoottoreissa ja sekoittaa kaikkien dieselpolttoaineiden kanssa.
tuote nro
4020108

koko pakkaus
250ML
6

EAN
6417196769101

POLTTOAINEJÄRJESTELMÄN
PUHDISTUSAINE

Tehoa ja tehokkuutta kaikille bensiinimoottoreille.
Poistaa epäpuhtauksia koko polttoainejärjestelmästä.
Poistaa hiilikertymiä ja saasteita polttokammion
sisältä. Antaa puhtaan tehokkaan käynnin ja optimoi
päästöt. Voidaan käyttää kaikissa bensiinimoottoreissa
esim. Autot, moottoripyörät, veneet, ruohonleikkurit,,,

tuote nro
4020109

koko pakkaus
250ML
6

EAN
6417196769118

RUISKUTUSJÄRJESTELMÄN
PUHDISTUSAINE

Parantaa moottorin suorituskykyä. Bensiinimoottoreille, joissa ruiskutusjärjestelmä. Poistaa
karstaa venttiileistä, imu- ja polttokammio
alueelta. Poistaa lian koko polttoaineen ruiskutusjärjestelmästä.
tuote nro
4020106

koko pakkaus
250ML
6

EAN
6417196769071

Kaikkille bensiini- ja dieselmoottoreille, käsivaihteistoille sekä tasauspyörille. Poistaa kaiken lian
ja epäpuhtauden moottorin/vaihteiston/tasauspyöröstön sisäpinnoilta. Lisätään vanhaan öljyyn,
anna moottorin tyhjäkäydä 10-15 min. Tyhjennä
tavanomaiseen tapaan.
koko pakkaus
250ML
6

EAN
6417196769064

kampanjatuotteet
MUKI PUNAINEN

T-PAITA PUNAINEN

Kunnon posliinimuki.

tuote nro koko pakkaus
180110		
48

Materiaali 100% puuvillaa.
EAN

LASI-, KOJELAUTAPYYHE 2+2
Kätevä yhdistettu liinapaketti, jolla puhdistat
kojelaudan ja ikkunat.
tuote nro koko
4010158		

pakkaus
100

EAN
6417196769484

SULKAPYYHE

Kätevä sulkien pyyhintään tarkoitettu liina, etenkin
talvikäyttöön.
tuote nro koko
4010159		

pakkaus
100

kampanjatuotteet

EAN
6417196769491

tuote nro
180125
180126
180127
180128
180129

koko
M
L
XL
XXL
XXXL

pakkaus
1
1
1
1
1

EAN

T-PAITA VALKOINEN
Materiaali 100% puuvillaa.
tuote nro
180120
180121
180122
180123
180124

koko
M
L
XL
XXL
XXXL

pakkaus
1
1
1
1
1

EAN

LIPPALAKKI PUNAINEN
tuote nro koko pakkaus
180140		
1

EAN

VANNE+MIKRO

Samassa paketissa Vannepesu ja Mikroliuotin.
tuote nro
4010168

koko pakkaus
2x500ML 6

EAN
6417196769156

HYLLYKOURU

AUTOSHAMPOO+SIENI

Autoshampoo ja sieni samassa pakkauksessa.
tuote nro
4010147

koko pakkaus
500ML
8

EAN
6417196626022

tuote nro
KOURU A
KOURU B
KOURU C
KOURU D
KOURU E

koko pakkaus
60MM
1
70MM
1
90MM
1
97,5MM
1
118MM
1

EAN

13
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kampanjatuotteet
KAMPANJATELINE

Näyttävä pahvinen myyntiteline
tuote nro koko
4010952		

pakkaus
1

EAN

Näyttävä pahvinen lavakaulus
pakkaus
1

LUKKOSULA JA
SILIKONIPUIKKO TELINE
Näyttävä pahvinen myyntiteline
tuote nro koko
4010954		

LAVAKAULUS
TEHOLAVOILLE
tuote nro koko
4010953		

kampanjatuotteet

EAN

pakkaus
1

EAN

LAVAKAULUS
TEHOLAVOILLE

Näyttävä pahvinen lavakaulus
tuote nro koko
4010955		

pakkaus
1

EAN

Suomalaisille suunniteltu
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Carlake-tuulilasinpesunesteet on
suunniteltu Suomen haastaviin
tieolosuhteisiin 40 vuoden kokemuksella.
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