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ANTI-SPATSPRAY

Voorkomt het aankleven van lasspatten op de delen
rondom de laszone. De resten kunnen gewoon afgeveegd
worden. Bevat noch siliconen, noch chloor- of benzeen-
oplosmiddelen. Is overschilderbaar na afdroging.

6 x 300 ml

000560

KOPERSPRAY

Werkt korrosiewerend en heeft een hoge hitte-bestendig-
heid. Voorkomt slijtage, roesten, oxidatie en vastklemmen
van metaaloppervlakken.

12 x 400 ml

000561

SILICONENSPRAY

Roestwerend, waterafstotend en hitte-bestendig smeer-
middel. Legt een beschermende film op elk oppervlak.

12 x 400 ml

000562

REMMENREINIGER

Voor het verwijderen van olie, vet en remvloeistof van
remtrommels, -blokken, -leidingen, -schijven, cilinders en
koppelingsonderdelen. Voorkomt piepen van de remmen.

12 x 500 ml

000563

P.T.F.E. –SPRAY (Teflon*)
*Teflon is een geregistreerd merk van Dupont Industries

P.T.F.E. is een hoogwaardig, synthetisch smeermiddel
voor universeel gebruik. Werkt roestwerend maar lost ook
de roest op. Veilig op rubber. Silicone-vrij.

12 x 400 ml

000564

WIT SPUITVET

Wit spuitvet met P.T.F.E. is een waterafstotend en hitte-
bestendig smeermiddel. Vermindert slijtage en zorgt voor
langdurige smering en bescherming van draai- en
scharnierpunten.

12 x 400 ml

000565

ELEKTROBESCHERMER

Is een lichtbruin/transparent en vloeibaar isolatiemiddel ter
voorkoming van startproblemen. Beschermt en onderhoud
motorblok en motoronderdelen tegen vuil en corrosie.
Vochtwerend.

12 x 400 ml

000567

SNELSTART

Voor motoren welke niet op eigen kracht aanslaan wegens
te weinig compressie of te weinig ontstekingskracht. Op
basis van ether. Geschikt voor zowel diesel- als benzine-
motoren. Eenvoudig toe te passen door in de luchtinlaat
van de luchtfilter te spuiten.

12 x 400 ml

000568

KONTAKTCLEANER

Een oxide-oplossende reiniger met smerende en
corrosiewerende eigenschappen. Overgangsweerstanden
worden verwijderd en spanningsverlies vermeden. Veilig
voor metaal en kunststoffen. Niet geleidende vloeistof voor
radio’s, druktoetsschakelaars, zekeringkasten, verlichting, 
fittingen, stekkerdozen, stopkontakten, enz…

12 x 400 ml

000569

VASELINE

Universeel smeer en beschermingsmiddel tegen corrosie
ook voor aluminium, volledig zuurvrij. Uitstekende
bescherming voor kabelaansluitingen van auto batterijen.

12 x 400 ml

000571

KETTINGSPRAY

Voor alle ketting aangedreven overbrengingen. Thixotroop
product verzekert langdurige smering. Eenvoudig te
spuiten als olie, maar met de eigenschappen van vet.

12 x 400 ml

000572
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KRUIPOLIE

Met MoS², vergemakkelijkt het losmaken van vastgeroeste
delen. Smerend met sterke penetratie tussen de
verroeste onderdelen.

12 x 400 ml

000573

MOTORREINIGER

Verwijdert zeer doeltreffend alle vet en vuil van
motorblokken. Niet rte gebruiken als algemeen
reinigingsmiddel.

12 x 400 ml

000574

LIJMSPRAY

Lijmt snel en betrouwbaar o.a. textiel, rubber en
schuimrubber, kunstleder, karton, (onder)tapijt, papier,
kunststof, metaal en hout

12 x 400 ml

000575

KETTINGREINIGER

Voor het verwijderen van vet, olie, vuil van derailleur,
ketting en andere aandrijfonderdelen van alle soorten
tweewielers. Unieke MMCI technologie behandelde
onderdelen worden duurzaam resistent tegen corrosieve
invloeden zonder extra beschermende middelen.

12 x 600 ml

000576

MPL-20

Multispray MPL-20 is een snel penetrerende ultrafijne olie
zonder siliconen om alle apparaten en mechanismen van
metaal en kunststof in luchtvaart, auto-industrie en
machinebouw te smeren en gangbaar te houden.

6 x 400 ml

000578

LEKZOEKER SPRAY

Voor het opsporen van gasvormige lekken. Het is een niet
bijtend noch giftig product. Controleer, voor gebruik, of het
product compatibel is met de omgeving.

6 x 300 ml

000579

SHOCK OIL

Effectief hulpmiddel voor het losmaken van vastgeroeste
onderdelen. De heftige temperatuursdaling in combinatie
met de smerende werking kan de schroefverbinding doen
lossen. Smerende werking en gericht spuitbeeld.

6 x 400 ml

000589

AIRCO CLEANER

Verwijdert snel en gemakkelijk de storende geurtjes uit de
ventilatieroosters van het verwarmingssysteem.
Regelmatig te gebruiken om afzetting van micro-
organismen aan de filter van het airco systeem te
vermijden.

6 x 400 ml

000580

SNIJOLIE

Speciale olie voor snijden, schroeven, boren en andere
machinale bewerkingen van allerlei metalen en inox.
Hoogkwalitatief product dat bijdraagt tot een langere
levensduur van uw gereedschap en machines.

6 x 500 ml

000583

UNIVERSELE REINIGER

Industriële reiniger/ontvetter. Te gebruiken op te reinigen
en/of te ontvetten onderdelen.

6 x 500 ml

000584
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PATE ALU

Hoog temperatuur aluminiumvet, antigrip, anticorrosie,
antifrictie, waterverdringend toepasbaar voor montage van
bouten, collecteurs, kleppen, remmen, kulassen, smering
van kabels en geleidingen.

6 x 500 ml

Art.: DV.F.100101

ANTICORIT 5 F

Sterk penetrerende roestwerende middel met reinigende
werking. Smeert alle fijn bewegende onderdelen,
waterwerend met een drogend effect op contactpunten,
elektrische leidingen blijven storingsvrij. Lost snel
verroeste en vastzittende delen. Universeel toepasbaar bij
metaalbewerkingen, elektronica, voertuigen,
bouwmachines, agro, herstelwerkplaatsen,
Huishouden, fietsen, mountainbikes, pleziervaart, off
shore, enz…

12 x 400 ml

Art.: DV.F.100102

ANTICORIT BW 366

Hoogwaardige harsachtige wax voor de roest - en
waterafstotende–bescherming van oppervlakken.
Onderdelen, holle ruimten. Zout, zuur en alkalie
bestendig, bruikbaar als bescherming tijdens transport van
onderdelen of vlakke platen.

12 x 400 ml

Art.: DV.F.100103

ANTICORIT DFG

Penetreerolie met coloÏdaal grafiet, roestoplossend,
antigrip, waterwerend, smerend.

12 x 400 ml

Art.: DV.F.100104

DUOTAC ZAHNRAD SPRAY

Hoog geadditiveerd tandwielvet voor de smering en
bescherming van open tandwielen, bevat een combinatie
van vaste smeermiddelen gemengt in een oplosmiddel.
Na de verspuiting verdampen de vluchtige bestanddelen
en blijft het vet kleven onder de vorm van een droge,
stofvrije filmlaag. Eveneens geschikt voor de smering van
kabels en schakelkettingen.

12 x 400 ml

Art.: DV.F.100105

TITANIUM CHAIN GEL

Titanium technologie met versterkte PTFE formule, bied
weerstand aan hoge draaisnelheden en centrifugale
krachten. De PTFE booster waarborgt een anti-slijtage en
anti-corrosie weerstand van ongeëvenaard niveau.
Aanbevolen in elke toepassing waar kettingen,
kabels,scharnieren, rollagers en geleidingen een
duurzame smering vereisen onder extreme & schokkende
belastingen. Weerstaat aan (zee)water, O-ring safe,
verzacht mechanisch geluid.

12 x 400 ml

Art.: DV.P.100502

MULTICLEAN PRO

Een industrieel krachtig snelwerkend reiniging en
oplosmiddel met drogingeffect .
Verwijdert vuil, vet en olie zonder delicate oppervlakken te
beschadigen. Door het goede penetrerende eigenschap
uitstekend geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen.
Ideaal voor het voorbereiden van oppervlakken voor
verven, hechtingsmiddelen, klevers, epoxy’s, 

12 x 750 ml

Art.: DV.P.100501

SPECIAL CHAINE

Synthetisch kettingvet met extreem hoge druk en
temperatuur additieven, waterresistent. Voor de smering
van O-ring kettingen, kabels, kruiskoppelingen, industriële
kettingen, kogelgewrichten, rollen, scharnieren, leibanen,
geleidingen, enz…

6 x 500 ml

Art.: DV.F.100106

RENOLIT UNIFOOD

Voedingsgekeurde EP2 lager smeervet voldoet aan de
NSF-H1 norm, is veilig bruikbaar in de
levensmiddelenindustrie.
Beantwoord aan de KTW-Anforderungen (German
Foodstuff) Kunststoff-Trinkwasser-Empflegungen.–20°C
tot +140°C

12 x 400 ml

Art.: DV.F.100107
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UNDERCOATING - ANTI-STEENSLAG

Overspuitbaar–kunststofbasis. De ideale
roestbeschermer voor de zichtbare delen van de
auto’s. Dit product vormt een taaie elastische
beschermlaag tegen opspringende stenen.
Bestand tegen zouten, zuren, hoge en lage
temperaturen. Heeft tevens een geluidsdempende
functie.
Beschikbaar in zwart, wit en grijs

Zwart
000001 6 x 500 ml
000011 12 x 1000 ml

Wit
000005 6 x 500 ml
000013 12 x 1000 ml

Grijs
000006 6 x 500 ml
000012 12 x 1000 ml

UNDERCOATING –BODEM BITUMEN

Niet overspuitbaar–bitumen. Dit is de ideale
roestbeschermer voor de onderkant van de auto’s, 
trailers,caravans, tanks, boten, enz. Deze coating
vormt een taaie elastische bescherming tegen
zouten, zuren, hoge en lage temperaturen. Heeft
tevens een geluidsdempende functie.
Beschikbaar in zwart.

000007 6 x 500 ml
000033 12 x 1000 ml
000016 12 x 1,3 kg
000173 6 x 2,5 kg

M.L. ANTI-ROEST

Beschermingsmiddel voor holle ruimten(wax basis)
ML Anti-Roest is de oplossing tegen roest. Het
beschermt holle ruimten in de carrosserie tgegen
roestvorming van binnenuit, zoals koplamphuizen,
binnenkant deuren, holle delen van kofferdeksel en
motorkap, deurstijlen, chassisbalken,
drempelkokers, enz…
Transparant wit met slang 50 cm

000046 6 x 500 ml
000034 12 x 1000 ml

UNDERCOATING –BODEM WAX

Transparent bruin. Dit is een hoogwaardige
roestbescherming voor vrijwel alle ondergronden, ook
PCV, rubber en bitumen. Vormt, na drogen, een taaie
elastische beschermlaag. Bestand tegen zouten,
zuren, hoge en lage temperaturen. Heeft tevens een
geluidsdempende functie.

00129 6 x 500 ml
00130 12 x 1000 ml

UNDERCOATING - SPUITPISTOOL

Voor het aanbrengen van undercoating.

551059 1 x 1 stuk

ZINKVERF

Meer dan 90 % zinkstof, electrisch geleidend, beschermd
staal tegen roest in een groot temperatuurbereik.

Grijs mat 92 % 04061 6 x 400 ml
Zink-alu brillant 70 à 75% 04059 6 x 400 ml

Grijs mat 92 % 07301 6 x 500 ml
Zink-alu brillant 70 à 75% 07302 6 x 500 ml

ZINK REPARATIESPRAY

Dient enkel om kleine lakschade te herstellen.

07304 6 x 500 ml

HITTEBESTENDIGE LAKKEN

Toepasbaar voor industrie tot 650°C m.u.v. rood tot 300°C

04030 donker antraciet 6 x 400 ml
04031 zwart (ral 9005) 6 x 400 ml
04032 zilver 6 x 400 ml
04033 vernis 6 x 400 ml
04036 wit (ral 9010) 6 x 400 ml
04037 antraciet 6 x 400 ml
04038 beige (ral 1013) 6 x 400 ml
04039 grijs (ral 7035) 6 x 400 ml
04040 rood 6 x 400 ml

STANDAARD AUTOLAKKEN

04005 zwart glanzend (ral 9005) 6 x 500 ml
04006 zwart mat (ral 9005) 6 x 500 ml
04004 autowit (ral 9010) 6 x 500 ml
04009 vernis 6 x 500 ml
04001 zwart zijdeglans (ral 9005) 6 x 500 ml
04002 autowit zijdeglans (ral 9010) 6 x 500 ml

PRIMER

04056 wit 6 x 500 ml

07303 grijs universeel anti-roest 6 x 500 ml

04063 transparant kunststofprimer 6 x 400 ml
toepassen op NIET oplosbare kunststoffen!
.
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TAR REMOVER

Verwijdert moeiteloos teer, asfalt en vetaanslag van de
carrosserie.

6 x 500 ml

000418

BUMPER SHINE

Herstelt in seconden de “showroom look” van kunststof 
bumpers, skirts, spoilers en rubber delen zoals bv. Banden

6 x 400 ml

000506

SPEEDWAX

Voor een snelle, langdurige diepe en beschermende
glans. Geschikt voor alle lakken, koper, zilver, chrome,
marmer, en alle kunststoffen. Beschermt auto, moto,
caravan, boot en meubels tegen UV-stralen en chemische
invloeden.

6 x 500 ml

000415

COCKPITSPRAY MET PARFUM

Reinigt en beschermt leder, kunststof en hout.
Transparant en anti-statisch. Geeft een heerlijke
geur aan het interieur van uw auto.

000410 potpourri 6 x 400 ml
000430 lavendel 6 x 400 ml
000431 vanille 6 x 400 ml
000432 leder 6 x 400 ml

COCKPITSPRAY SILICONENVRIJ

Matte afwerking, weerkaatst niet in de voorruit.

6 x 400 ml

000420

COCKPITSPRAY WATERBASIS

Geeft een heerlijke geur aan het auto interieur.

000421 lavendel 6 x 300 ml
000422 potpourri 6 x 300 ml
000423 citroen 6 x 300 ml
000424 sinaas 6 x 300 ml
000425 appel 6 x 300 ml

TEXTILE CLEANER

Sneldrogende en diepreinigende schuim-cleaner voor
textile en (kunst) lederen bekleding. Na gebruik eenvoudig
verwijderen met borstel of stofzuiger.

6 x 400 ml
000403

INSECT CLEANER

Verwijdert snel en grondig de insectenaanslag van ruiten,
gril, koplampen, bumpers en carrosserie. Veilig voor de
carrosserie, lakwerk, kunststof en rubber.

6 x 500 ml trigger

000444

RUITENREINIGER

Verwijdert vet, vuil en nicotineaanslag van glas, chroom en
email. Laat geen strepen achter en geeft een blinkend
resultaat!

6 x 500 ml

000566

RAIN AWAY

Stoot regen, sneeuw etc. af van uw ruiten, visier van
helmen, etc. maakt ruitenwissers overbodig.

6 x 375 ml

000462

DE-ICER

Ontdooit bevroren en besneeuwde ruiten in enkele
minuten.

000541 spuitbus 12 x 400 ml
000440 triger 12 x 500 ml

slotontdooier

000442 spuitbus 24 x 40 ml

vraag naar onze netto winterseizoenprijzen !

ANTI CONDENS

Houdt oppervlakken van glas en plastiek zoals autoruiten
en spiegels gedurende lange tijd vrij van condens. Ook
geschikt voor huishoudelijke doeleinden zoals
keukenramen, badkamerspiegels en ruiten in de horeca.

6 x 500 ml trigger

000470
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BIKE CARE

BIKE CLEANER

Reinigt en beschermt

6 x 200 ml

000601

SILICONESPRAY

Roestwerend, waterafstotend en hittebestendig
smeermiddel

6 x 200 ml

000603

PTFE SPRAY

Hoogwaardig smeermiddel voor universeel gebruik

6 x 200 ml

000604

VASELINESPRAY

Universeel smeer- en beschermingsmiddel tegen
corrossie ook voor aluminium, volledig zuurvrij.

6 x 200 ml
000605

CHAIN CLEANER

Verwijdert vet, olie, vuil en teer van de ketting. Beschermt
tegen corrosie.

6 x 200 ml

000606

TIRE REPAIR

Bandenreparatie spray

6 x 75 ml

000608

BIKE OIL

Universele fijne smeerolie

6 x 100 ml trigger

000611

LUCHTVERFRISSERS

Parfums Philippe Vullion
Stuur zwart P002
Stuur blauw P003

Blister 24 stuk

Aire Limpio
Den = P014 / vanille = P016 / kokos = P017
aardbei = P018 / bosvruchten = P019
lavendel = P020 / appel = P021

Blister 50 stuk

Dolfijn
Sport P043

Blister 24 stuk

Beukenhout
Vanille = P032 / boslucht = P033

Blister 5 stuk

Miniatuur
Lavendel = P071 / sport = P072 / vanille = P073

Blister 8 stuk

Credit Card
Classic = P074 / lavendel = P075
Sport = P076 / vanilla = P077

Blister 24 stuk

Auto Parfum
Man Classic = P078 / Vrouw Classic = P079

Blister 24 stuk

Pluche
Teddybeer vanilla P065

Blister 12 stuk

Olifant
Bloemen = P008 / lavendel = P009

Blister 12 stuk

Stuur
Papier : classic = P090 / lavendel = P091
Den = P092 / sport = P093 / vanilla = P094

Blister 12 stuk

Cristal
50 ml
sport = P023 / vanilla = P024
claccic man = P025 / classic vrouw = P026

Blister 12 stuk

F-7



KENOTEK
FOR PROFESSIONALS

ANTI INSECT

Verwijdert snel en zonder moeite alle
insecten van het koetswerk en voorruit. Het
product innevelen, even laten inwerken,
goed naspoelen met spons of hogedruk.

12 x 1 liter trigger in displaydoos

Art.: DV.P.100503

GLASS CLEANER

Reinigt zonder strepen : vensters, spiegels,
gladde kunststoffen en chroom. Verwijdert
efficiënt nicotine aanslag. Het product
vernevelen op het oppervlak en zuiver
wrijven met pluisvrije doek of poetspapier.

12 x 1 liter trigger in displaydoos

Art.: DV.P.100504

WHEEL CLEANER

Verwijdert zwarte aanslag en straatvuil van
elke velg. Krachtig en veilig in gebruik. Het
product innevelen, even laten inwerken,
goed naspoelen met spons of hogedruk.

12 x 1 liter trigger in displaydoos

Art.: DV.P.100505

Bruggestraat 66 M. 0475/65.21.94
8840 Staden F. 051/70.09.68

INTERIOR CLEANER

Reinigt grondig kleurvaste textielbekleding
en verwijdert hardnekkige vlekken. Het
product innevelen, even laten inwerken.
Vuil loswrijven met pluisvrije doek of
borsteltje. Droog deppen met
absorberende doek.

12 x 1 liter trigger in displaydoos

Art.DV.P.100506

VINYL & LEATHER CONDITIONER

Hernieuwt kunststof en leder. Het product
gelijkmatig innevelen en licht openwrijven,
laat vervolgens opdrogen. Indien niet
glanzend resultaat gewenst dan nawrijven
met pluisvrije doek of poetsdoek. Nooit
gebruiken op stuurwiel en pedalen!

12 x 1 liter trigger in displaydoos

Art.: DV.P.100507

T. 051/70.09/61
info@pypro.be www.pypro.be

F-8


