
 
 

 

 

 Nuriebalintojai  

MOTIP Stabdžių valiklis  
(brake cleaner) purškiklis,  
Skirtas stabdžių sistemų,  
sankabos ir metalinių  
elementų paviršiams  
valyti ir nuriebalinti 
750ml  
 
 
 

 
 

 
IC kodas: 

090514 

MOTIP Universali valymo  
priemonė tinka išvalyti  
alyvą, tepimo priemones,  
stabdžių skysčius  
nuo stabdžių cilindrų,  

diskų, kaladėlių ir sankabos, 
nepaliekant likučių.  
500ml 
 
IC kodas: 
090563 

MOTIP Universali valymo priemonė 
tinka išvalyti alyvą, tepimo 
priemones, stabdžių skysčius nuo 
stabdžių cilindrų, diskų, kaladėlių  
ir sankabos, nepaliekant likučių.    

12 x 500ml 
 
 
 
IC kodas: 
ZE TECH2 

 

MOTIP Stabdžių valiklis  
(brake cleaner) 0,75L  
purškiklis 1 vnt, skirtas  
stabdžių sistemų,  
sankabos ir metalinių  
elementų paviršiams  
valyti ir nuriebalinti 
750ml  
 
IC kodas: 
090514 

MOTIP stabdžių ploviklis (brake 
cleaner) 0,75L, 12 vnt, skirtas 
stabdžių sistemų, sankabų ir 
metalinių elementų paviršiams valyti 
ir nuriebalinti. 
12 x 750ml 
 
 
 
IC kodas: 
ZE TECH1 

  

MOTIP  Stabdžių valiklis  
5L. Universali valymo  
priemonė tinka išvalyti  
alyvą, tepimo  
priemones, stabdžių  
skysčius nuo stabdžių  
cilindrų, diskų,  
kaladėlių ir sankabos, 
nepaliekant likučių 
5L 
 
IC kodas: 
V05563 

MOTIP Stabdžių valiklis 25L.  
Universali valymo  
priemonė tinka išvalyti alyvą, 
tepimo priemones,  
stabdžių skysčius nuo  
stabdžių cilindrų,  
diskų, kaladėlių  
ir sankabos,  
nepaliekant likučių. 
25L 
 
IC kodas: 
V25563 
 

 

MOTIP Stabdžių valiklis 60L. 
Universali valymo  
priemonė tinka išvalyti alyvą, 
tepimo priemones, 
stabdžių skysčius nuo 
stabdžių cilindrų,  
diskų, kaladėlių 
ir sankabos,  
nepaliekant likučių.  
60L 
 
IC kodas: 
V60563 



 
 

 

 Tepimo priemonės  

 
MOTIP purškiamas tepalas su  
teflonu/oil PTFE SPRAY 500ml. 
Universali alyva, pagaminta 
mineralinių alyvų ir  
PTFE pagrindu. Išgaruoja 
nepalikdama dėmių. 
500ml 
 
 
IC kodas: 
090203 

 
MOTIP Vario tepalas  
purškiamas 500 ml.  
Kuris apsaugo nuo  
korozijos, atsparus  
vandeniui, rūgštims ir  
druskoms, gali atlaikyti 
 temp. svyravimus nuo 
 -40C iki + 1100C. 
500ml 
IC kodas: 
090301 

MOTIP Silikono purškiklis. 
Užtikrina grandinių,  
dviračių bėgių perjungiklių,  
plastikų ir gumos 
 sklandų slydimą. 
Atstumia purvą,  
apsaugo nuo vandens  
patekimo, apledėjimo,  
korozijos ir gumos džiūvimo. 
500ml 
IC kodas: 
090107 

MOTIP Varžtų atlaisvinimo  
priemonė. Efektyvi  
priemonė užrudijusių  
varžtų atlaisvinimui  
su molibdeno disulfidu.  
500ml 
 
 
 
 
IC kodas: 
090303 

MOTIP Purškiamas  
baltas tepalas.  
Atspari temperatūrai  
nuo 30C iki +180C,  
nepraleidžia vandens,  
saugo nuo rūgščių ir  
druskų poveikio,  
saugo nuo rūdžių 
500ml 
 
IC kodas: 
090204 

MOTIP Dirželių trintį  
didinatis purškiklis.  
Pamirškite generatoriaus  
dirželio cypimą ir kritimą.  
Užtikrina sklandesnį  
ir ilgesnį generatoriaus  
dirželio darbą, užtikrina  
didesnę tempimo jėgą 
500ml 
 
IC kodas: 
090102 

MOTIP Purškiami teflono 
milteliai. Sausa paviršių  

tepamoji priemonė,  
skirta metalinėms  
ir plastikinėms detalėms  
sutepti:sulankstomiesiems 
stogams, durų spynelėms,  
bėgeliams, saugos diržams. 
500ml 
 
IC kodas: 
090201 

MOTIP Elektros jungčių  
purškiklis. Itin gero  

valkšnumo, tinka net  
mažiausioms elektros  
jungtims apsaugoti.  
Nepraleidžia vandens  
ir drėgmės. Pašalina  
oksidacijos apnašas  
nuo kontakto vietos. 
500ml 
IC kodas: 
090108 

MOTIP Tarpinių valiklis  
500ml. Patikimai valo  

hermetikus, lipnias  
liekanas, naftos  
angliavandenilių  
nuosėdas, dažus,  
alyvą. 
500ml 
 
 
IC kodas: 
090403 

MOTIP Tepalas stabdžiams, 
 judantiems stabdžių  
elementams.  
Apsaugo nuo užstrigimo  
ir korozijos,  
atsparus vandeniui, 
aukštoms temperatūroms.  
500ml 
 
IC kodas: 
090310 

MOTIP Keraminis  
tepalas. Be metalo.  
Itin veiksminga tepimo,  
atskyrimo ir apsaugos  
nuo korozijos priemonė.  
Visam laikui pašalina  
cypimo ir džeržgimo  
garsus. 
500ml 
IC kodas: 
090307 

MOTIP Universali tepimo  
priemonė MULTISPRAY. 
Universali aukštos  
kokybės alyva  
metaliniams ir guminiams 
 komponentams tepti  
ir apsaugoti. Atlaisvina  
užsiveržusius,aprūdijusius  
varžtus. 500 ml 
IC kodas: 
090206 

MOTIP Šaldantis  
purškiklis iki -50C.  
Greitai šaldanti priemonė  
iki-50 ° C. Staigaus  
užšaldymo poveikis  
suteikia galimybę patogiai  
surinkti ar išmontuoti laibai  
tiksliai sujungtas detales. 
500ml 
 
IC kodas: 
090306 

MOTIP užrūdijusių  
varžtų atlaisvinimo  
priemonė su šaldikliu.  
Veiksmingai atlaisvina  
užrūdijusias detales  
šalčio šoko būdu. 
Specialios medžiagos 
trumpai sukelia šalčio  
šoką iki -30C 
500ml 
IC kodas: 
090305 

 MOTIP Universali 
 tepimo priemonė 
 MULTISPRAY. Universali 
 aukštos kokybės alyva  
metaliniams ir  
guminiams komponentams  
tepti ir apsaugoti.  
Atlaisvina užsiveržusius,  
aprūdijusius varžtus. 
500ml 
IC kodas: 
090206 



 
 

 

 

Daugiau informacijos apie Inter Cars įrankių ir įrangos asortimentą rasite: https://iranga.intercars.eu/#/products 

 

 

 Valymo priemonės  

 
MOTIP Kietųjų dalelių  
filtro valiklis DPF.  
Priemonė nuodegoms iš  
kietųjų dalelių filtro (DPF) 
neišmontuojant jo. 
500ml 
 
IC kodas: 
090515 

 
MOTIP Kontaktų  
valiklis. Valiklis elektros  
jungčių kontaktiniams 
paviršiams valyti. 
500ml 
 
 
IC kodas: 
090505 

MOTIP Turbokompresoriaus,  
EGR valymo priemonė.  
Šalina nešvarumus,  
aerozolis 
500ml 
 
 
 
IC kodas: 
090516 

MOTIP - Žibintų  

atnaujinimo rinkinys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
IC kodas: 
359248PL 

MOTIP Tekstilės valiklis  

. Efektyvios greitai  
džiūstančios putos  
audinių valymui. 
600 ml 
 
 
 
 
IC kodas: 
000707 

MOTIP Ratlankių  

valiklis. Aukštos kokybės,  
stiprių tirpiklio ir  
valiklio savybių  
turinčios putos, skirtos  
ratlankių ir ratų gaubtų  
valymui. 
600ml 
 
IC kodas: 
000713 

Antikorozinės priemonės 

MOTIP Uždažoma danga  
slenksčiams juoda.  
Purškiamas konservantas, 

apsaugantis nuo pleišėjimo,  
saugo nuo rūdžių, atsparus 
atmosferos poveikiui. 
500ml 
 
IC kodas: 
M000001 

MOTIP Antikorozinė 
bituminė apsauga, 
1L. Skirta naudoti  

su pistoletu. 
1000ml 
 
 
 
IC kodas: 
M000033 

MOTIP antikorozinė  
priemonė - greitai  
džiųstanti priemonė  

su cinku, puikiai  
sukimbanti. 
500ml 
 
 
IC kodas: 
090105 

Kitos priemonės 

MOTIP Variklio  
užvedimo skystis 500ml,  
Greito starto. 
500ml 
 
 
 
 
 
 
 
IC kodas: 
090405 

MOTIP Apsauga nuo  
graužikų. Variklio 
 skyriuje suformuoja 
apsauginę plėvelę,  
atbaidančią nuo  
transporto priemonės  
graužikus. Neskleidžia  
nemalonaus kvapo,  
suformuoja specialią lipnią  
plėvelę. 
500ml 
IC kodas: 
090103 

MOTIP Suvirinimo  
priemonė (0,5L)  
neleidžia prilipti  
metalo purslams. 
500ml 
 
 
 
 
 
 
IC kodas: 
090404 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Firanga.intercars.eu%2F%23%2Fproducts&data=02%7C01%7Cmsutkus%40intercars.eu%7Cbc606db9a0494953e18208d7b15c3ad5%7C07a8e50a8ea0426aa55d7e60ddbb756f%7C0%7C0%7C637172882197159661&sdata=1hVjmq%2FIONQ7DNJ1JL0JQLTvn0jT%2Fj2ZYiGAE4JN8B8%3D&reserved=0

