
НАЗВА КОРОТКИЙ ОПИС

Багатофункціональний 

очисник

Очищає супорти і колодки, диски, барабани, центральний гальмівний 

циліндр, лещата, пружини і деталі зчеплення в гальмівній системі. 

Завдяки спеціальній формулі він утворює шар в поєднанні з пилом і 

жиром для видалення смоли і інших масел без особливих 

зусиль.Спосіб застосування: збовтайте 5 разів перед використанням. 

Стисніть шматочки і дайте вбратися. Витріть насухо. Повторіть 

процедуру кілька разів на дуже забруднених місцях. Містить 

озонобезпечний пропеллент без шкоди для навколишнього 

середовища

Очищає супорти і колодки, диски, барабани, центральний гальмівний 

циліндр, лещата, пружини і деталі зчеплення в гальмівній системі. 

Завдяки спеціальній формулі він утворює шар в поєднанні з пилом і 

жиром для видалення смоли і інших олив без особливих зусиль.Спосіб 

застосування: збовтайте перед використанням. Стисніть шматочки 

губки  і дайте вбратися очиснику. Витріть забруднену поверхю. 

Повторіть процедуру кілька разів на дуже забруднених місцях. Містить 

озоно-безпечний пропелен, що не шкодить навколишньому 

середовищу. 

Очищувач тормозної 

колодки

Основний асортимент MULLER

12

ящ/шт

12

Потужний очищувач ободу колеса, який швидко розчиняється у всіх 

видах олії, пилу гальмівних колодок і стійкого бруду. Може наноситися 

на всі види сталі або колеса, не шкодить жодній частині колеса. Це 

допомагає запобігти іржі і корозії на гальмівних дисках. Спосіб 

застосування: збовтати можна задовго до використання. Нанести на 

відстані 20 см. Нанести на колесо. Зачекайте, поки вбереться. Змийте 

водою і витріть насухо. Наносити кілька разів, якщо сильний бруд. 

Містить пропеллент, нешкідливий для озонового шару. 

ВД

Очищує, змащує, захищає, видаляє залишки, клеї та видаляє 

надзвичайно важкі плями. Проникає глибоко в іржаві поверхні. Захищає 

поверхні від зовнішніх факторів, проникаючи в самі щільні місця. 

Видаляє воду і вологу. Використовується у автомобільній та морській 

промисловості. Захищає від корозії, усуває скрипучі звуки та забезпечує 

безшумну роботу протягом тривалого часу. Спосіб застосування: перед 

застосуванням добре збовтувати. Завдяки клапанній системі можна 

використовувати в перевернутому стані. Затягніть стрижень на приводі. 

Нанесіть на поверхню, дайте їй проникнути. Містить пропеллент, 

нешкідливий для озонового шару

Засіб проти корозіі 

Очищає і полірує всі поверхні і матеріали з нержавіючої сталі, хрому, 

алюмінію, латуні, ламінованого пластику, емалі і кераміки. Підходить 

для печей, холодильників, вбудованого стаціонарного 

обладнання,деталей яхт і кораблів, ліфтів, парапетів, просто для будь-

яких поверхонь з нержавіючої сталі. Очищає і полірує поверхню. 

Залишає прозору захисну плівку на поверхнях. Приховує подряпини, 

зменшує пил на поверхні і зменшує утворення відбитків пальців на 

поверхнях. 
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Очисник коліс 12
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Відмінна довговічна фарба, яка швидко сохне. Легко застосовується і 

може використовуватися в декількох цілях. Може застосовуватися до 

багатьох предметів, таких як метали, ПВХ, побутова техніка, меблі, 

печі, автомобільні бампери, диски коліс, велосипеди тощо, а також 

можна використовувати для цілей, орієнтованих на хобі. Спосіб 

застосування: Ретельно збовтайте банку за 3 хвилини до використання. 

Нанесіть розбризкування 25 ° C з відстані 30 см, фарба наноситься 

кілька разів, переверніть банку догори дном і притисніть клапан до 

надходження повітря. В іншому випадку фарба біля клапана замерзає і 

не дозволяє повторно використовувати даний виріб. Час висихання - 5 

хвилин (+ 25 ° C). 
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Антикорозійний спрей

Забезпечує чудовий захист від окислення та іржі. Створює металевий 

шар світлого кольору і м'який восковий шар. Цей захисний шар легко 

очищається за допомогою розчинників. Захищає від корозії внутрішній 

простір автомобіля, наприклад двері, бічні панелі, вертикальні опори 

всередині простору.

Проникає у всі щілини та з'єднання. Він проникає в іржаві частини і 

ізолює їх. Видаляє вологість. 

Використовується в якості сильного і швидкого очисника, що не 

розмазується, для захисту всіх видів механічних і електричних деталей. 

Покращує електропровідність і зменшує тертя і знос. Стійкість від 

вологи, іржі і корозії. Його можна використовувати для побутової 

техніки, садової техніки, автомобільних замків, замків і карнизів в 

будинку. Може бути необхідна повторна змазка. Періодичне очищення 

може продовжити термін служби. Спосіб застосування: збовтати можна 

задовго до використання. Розбризкати його на відстані 10 см і дайте 

йому вбратися. Видаліть плями і нанесіть остаточне покриття на стійкі 

від вологи, іржі і корозії деталі. Містить пропеллент, нешкідливий для 

озонового шару. 

Спрей для видалення 

іржі

Очищає іржаві поверхні від води, вологи, затримує подальше ржавіння. 

Іржаві інструменти, гайки, болти та подібні металеві деталі - основні 

сфери використання. Спосіб застосування: збовтайте перед  

використанням. Тримайте банку вертикально і розпилюйте спрей на 

відстані 20 см на іржаві поверхні. Зачекайте, поки спрей проникне і іржа 

затягнеться. Повторіть процедуру кілька разів на ущільнених іржавих 

ділянках. Не впливає на навколишнє середовище. Діюча речовина не є 

шкідливою, токсичною чи подразливою для озонового шару.

 Срабна фарба для 

дисків коліс

Використовується для колісних дисків та інших компонентів 

автомобілів, швидко висихає і має ідеальну адгезію, стійкий до 

погодних умов. На нього можна нанести лак. Спосіб застосування: 

Ретельно збовтайте банку за 3 хвилини до використання. Нанесіть 

розбризкування 25 ° C з відстані 30 см, фарба наноситься кілька разів, 

переверніть банку догори дном і притисніть клапан до надходження 

повітря. В іншому випадку фарба біля клапана замерзає і не дозволяє 

повторно використовувати даний виріб. Час висихання - 5 хвилин (+ 25 

° C). 

Чорна матова фарба
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Контактний спрей

12

12



Спрей для електрики

Швидко вбирає, очищає і захищає всі види електричних і механічних 

компонентів. Збільшує електричну провідність, зменшує тертя і знос. 

Забезпечує стійкість до зовнішніх впливів, таких як вологість, іржа, 

корозія. Також використовується для побутової техніки, садового 

інвентарю, дверних замків для автомобілів, шарнірів, замків і фіранок в 

будинку. Також безпечно використовується в велосипедних ланцюгах і 

передачах. Може бути необхідним повторне змащення. Періодичне 

чищення може продовжити тривалість життя. Спосіб застосування:  

Перед використанням можна добре збовтати. Нанесіть його на відстані 

10 см і дайте просочитися. Видаліть плями та нанесіть остаточне 

покриття на деталі, захищені від вологи, іржі та корозії. Містить 

пропеллент, нешкідливий для озонового шару

Спрей для газового 

дугового 

зварювального апарату

Містить незаймисті матеріали і пропеллент (карбондіоксид), його можна 

безпечно використовувати в процесі зварювання. Запобігає 

приклеюванню шлаків на робочі частини. Він може використовуватися у 

всіх газах при зварюванні в широкому температурному діапазоні.

Спосіб застосування: Перед застосуванням слід  добре збовтати. 

Розпиліть його на відстані 20 см. Застосовуйте кілька разів, якщо шлаки 

почали прилипати. Містить пропеллент, нешкідливий для озонового 

шару.  

Спрей для ремонту шин. Можна використовувати для ремонту вашої 

шини та продувки до 20 фунт / кв. Він не відновлює великі перекоси, 

спричинені ободами та великими щілинами в шині. Дозволяє 

звернутися до найближчої служби. Рекомендується використовувати 

цей виріб лише в надзвичайних ситуаціях, щоб транспортний засіб не 

рухався з дуже високою швидкістю після використання і щоб шина була 

відремонтована якнайшвидше. 

Спосіб застосування: встановіть клапан проколеної шини так, щоб він 

не наступав на землю. по можливості видаліть прокол шини. Перед 

використанням добре збовтайте.Прикріпіть кінець шланга виробу до 

клапана шини. Тримайте спрей вертикально. Зніміть чорну захисну 

кришку зверху. Натисніть верхню кнопку до кінця і залийте весь хімічний 

склад у шину. За цей час ви побачите надуття шини. Відразу після 

зняття шланга перейдіть за кермо, щоб шина зробила кілька кругів і 

забезпечила рівномірний розподіл продукту по шині. Їдьте до 

найближчого сервісу на розумній швидкості та відрегулюйте тиск 

повітря у вашій шині до початкового тиску повітря.

Очисна піна для 

конціонеру.

Очищуюча піна для кондиціонера автомобіля, можна використовувати у 

всіх транспортних засобах. Видаляє неприємні запахи з повітря. 

Швидко і безпечно руйнує грибок, бактерії, цвіль. Дію продукту 

перевірено та затверджено Deutschen Gesellschaft furHygiene und 

Mikrobiologie (DGHM). Особливо для маленьких дітей, людей з алергією 

або астмою. Сприятливий до навколишнього середовища. Спосіб 

застосування:Вимкніть систему кондиціонування і вентиляцію. Після 

вставки шланга для розпилення в трубку для випуску води 

конденсатора розпорошити приблизно половину коробки (30 секунд). 

Вміст коробки призначений на 2 використання. Він не повинен бути 

стиснутий всередині гребенів атвомобіля. Це може привести до 

пошкодження електронних компонентів.
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спрей для ремонта шин



Мідна змазка

Спрей мідна змазка - на основі міді, протизадирний засіб, забезпечує 

захист від зносу і тертя при високих температурах. Запобігає 

засміченню і склеюванню деталей при високих температурах. Діапазон 

робочих температур від +30 до +1000 ° C. Області застосування: гайки, 

болти, фланці, ланцюги, шпильки, гвинти, маніфольди, втулки, кувальні 

головки, паливні форсунки і газові пальники. Виріб можна 

використовувати на міді, латуні, чавуні, сталі, усіх сплавах, включаючи 

нержавіючу сталь, всю пластмасу та всі неметалеві прокладки. Спосіб 

застосування: добре струсіть ємність перед застосуванням. Розпиліть 

його на відстань 10см і нехай вбирається. Видаліть плями та нанесіть 

остаточне покриття на частини, захищені від вологи, іржі та корозії. 

Містить пропеллент, нешкідливий для озонового шару.

https://unimarkmuller.eu/

http://www.oil.lviv.ua

Спрей змазка для цепу 12

Спрей для змащування. Його застосовують у багатьох промислових 

зонах, а також на обертових деталях, що потребують змащування 

вдома та на робочому місці.

Спосіб застосування: перед застосуванням збовтувати. Прикріпіть до 

приводу червону трубку, що постачається з балончиком з 

розпилювачем. Спрей наносять безпосередньо з відстані 10-20 см. 

Розчинник змащує поверхню, на яку його видавлюють. Адгезія і міцність 

хороші. 

селіконовий спрей 12

Спрей для змащування на основі силікону. Для ущільнення дверей 

автомобіля, для петель дверей, кришки бруса, текстильної техніки, 

транспортерів, підшипників двигунів та всіх подібних поверхонь. Спосіб 

застосування: перед застосуванням збовтати. Нанесіть на відстані 20 

см від поверхні. Містить пропеллент, нешкідливий для озонового шару. 

Літієва змазка 12

Літієва змазка,рідкий спрей.

Рідка змазка спрей. Багатоцільовий мастильний спрей. Він має 

спеціальне масло і домішки, які швидко проникають в поверхню. Його 

можна безпечно використовувати у всіх областях, що вимагають 

змащення.

Спосіб застосування: Не струшуйте перед використанням. Підключіть 

червону трубку, що постачається з балончиком, до приводу. Спрей 

наносять безпосередньо на поверхню, наносити з відстані 10-20 см. 

Розчинник швидко втирається і змащує. Термін зберігання: 5 років при 

правильному зберіганні (10 ° С до 20 ° С, максимум 60% вологості 

повітря)

https://unimarkmuller.eu/
http://www.oil.lviv.ua/

