Automotive Maintenance & Repair
Поддръжка и ремонт на
автомобила

K

RAFFT: МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ

Повече от 50 години KRAFFT е симвил на високо качество в производството на химически продукти за автомобила.
Прилагайки високи технологии и иновации,
KRAFFT непрекъснато разработва и развива
нови продукти. Това и позволява да се превърне в един от лидерита на Международния
пазар за автомобилни химически продукти.
Производствената гама от над 2000 продукта удоволетворява и най-претенциозните
изисквания на клиентите в над 70 страни по
света.
KRAFFT е създадена през 1953 година, когато
в Испания започва развитието на Автомобилната индустрия. Днес тази индустрия е
на 4 място в света, с производство надхвърлящо 3 милиона автомобила годишно.
От създаването си KRAFFT се утвърждава
като основен доставчик на химически продукти за първоначално вграждане.
От месец май 1994 година KRAFFT притежава сертификат ISO 9001 от "Lloyd's Register Quality Assurance".
REAL SOCIEDAD DE FUTBOL DE SAN SEBASTIAN
(SPANISH 1st LEAGUE) 2002 - 2003

Наред с многото одобрения на продуктите
си от световни автомобилни компании,
KRAFFT притежава два много важни международни сертификата: FORD's Q-1;
AQF издаден от RENAULT и PEUGEOT S.A.
Group;
Автомобилостроителите избраха KRAFFT,
защо не и Вие?

K

RAFFT: PAST AND PRESENT

Through decades KRAFFT means Top Quality in the field of Automotive
Chemicals. High performance products and a firm commitment to R & D and
innovation make Krafft a major force in the International Automotive Market. Our
outstanding family of more than 2.000 products are designed to meet the most
demanding requirements of our extensive list of customers in more than 70
countries.
Krafft was established in 1953. At that time Spain started its production of
passenger cars being today the world 4th-5th manufacturer with almost 3 million

СЪДЪРЖАНИЕ INDEX
units per year. From the beginning, KRAFFT
grows as the main Spanish O.E.M. chemical
supplier not only improving constantly our
production, warehousing and distribution
facilities but also investing continuously on
Research & Development to offer the best
range of products.
Our modern 40.000 m2 plant is strategically
located in ANDOAIN - North of Spain- with
excellent connections to the European
countries and the Atlantic and Mediterranean
sea ports.
On May 1994, Krafft was certified ISO 9001
by "LloydӜs Register Quality Assurance".
Besides all product approvals, KRAFFT has
the two most important international
certifications in the Automotive Industry:
FORD’s Q –1 and AQF issued by RENAULT
and PSA Group.
OEM choose KRAFFT, why do not you?
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СПИРАЧНИ ТЕЧНОСТИ/BRAKE FLUIDS
DOT-3 - ТЕМПЕРАТУРА НА КИПЕНЕ: 240 OC

REF.

CAP.

U/BOX

10102
10503
10105
10108

250 ml.
500 ml.
5 L.
50 L.

30
4
-

10513
10068

500 ml.
50 L.

30
-

10543

500 ml.

30

10533

500ml.

30

Продукта е специално разработен от първокласни гликолни етери,
смазки и добавки с антикорозионно действие. Отлично предпазва
металните и гумени части и подобрява работата на вашия
автомобил.

DOT 3-DRY BOILING POINT: 240 0C
Is a balanced blend of premium grade glycol ethers with lubricants and inhibitors designed for
corrosion, protection and controlled rubber swell.
Сертификати и Хомологенции - Surpasses: DOT -3 , UNE 26.106.88, SAE J 1703,
ISO 4925, INTA 157113 D.

DOT 4 PLUS - ТЕМПЕРАТУРА НА КИПЕНЕ: 260 OC
Продукта е специално разработен за тежък режим на натоварване
и запазва отличните си качества при високата работна температура на спирачните системи от ново поколение. DOT-4 има отлични
антикорозионни свойства и удължава живота на гумените уплътнения във вашия автомобил.

DOT 4 PLUS-DRY BOILING POINT: 260 0C
Is a super heavy-duty formula designed to provide superior performance in today’s high
temperature braking systems. DOT-4 provides an excellent protection against corrosion and
controls rubber swell.
Сертификати и Хомологенции - Surpasses: DOT -4 , UNE 26.109.88, SAE J 1703,
ISO 4925, INTA 157113 D.

DOT-4 ABS - ТЕМПЕРАТУРА НА КИПЕНЕ: 265 OC
Продукта е специално разработен за тежък режим на натоварване
и за спирачни системи с А.В.S. Запазва отличните си качества при
високата работна температура на спирачните системи от ново
поколение и има отлични антикорозионни свойства. SUPER DOT-4
удължава живота на гумените уплътнения във вашия автомобил и
е предназначен за спирачни системи за които се препоръчва
използването на спирачни течности от типа: DOT-3 и DOT-4.

DOT 4 ABS-DRY BOILING POINT: 265 0C
Is a super heavy-duty formula designed specially for braking systems with A.B.S. It provides
superior performance in today’s high temperature braking systems, and an excellent protection
against corrosion for all metals within the braking systems. SUPER DOT-4 controls rubber
swell, and is also approved for use in systems requiring a DOT-3 and DOT-4 fluid.
Сертификати и Хомологенции - Surpasses: DOT -4 , UNE 26.109.88, SAE J 1703,
ISO 4925, INTA 157113 D, AFNOR NFR 12640.

DOT - 5.1 COMPETITION - ТЕМПЕРАТУРА НА КИПЕНЕ: 270 OC
100% синтетичен продукт, специално предназначен за спортни
автомобили. Отличен при екстремни натоварвания за най-новите
и модерни спирачни системи. DOT-5 е съвместим със всички
синтетични спирачни течности.

DOT 5.1 COMPETITION-DRY BOILING POINT: 270 0C
Directly from car races, is a special formula, 100% synthetic, designed for the most exigent
conditions of use and for the most advanced braking systems. DOT 5.1 is compatible with all
of synthetic brake fluids.
Сертификати и Хомологенции - Surpasses: DOT -5 , UNE 26.409.92, SAE J 1703,
ISO 4925, INTA 157113 D.
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ХИДРАВЛИЧНИ ТЕЧНОСТИ/HYDRAULIC FLUIDS
REF.

CAP.

U/BOX

L.H.M. - ХИДРАВЛИЧНA МИНЕРАЛНA ТЕЧНОСТ
Минерална хидравлична течност с отлични защитни свойства.
Предпазва хидравличната система от прекъсване и прекалено
натоварване. Съвместим само с минерални хидравлични течности.

L.H.M-MINERAL HYDRAULIC FLUID
Mineral based hydraulic fluid designed to preserve the hydraulic system of suspension and
power steering. Only compatible with Mineral Hydraulic Fluids.
Сертификати и Хомологенции - Surpasses: UNE 26.090.88 & ISO 7308 Зелен/Green

10553
10154

500 ml.
1 L.

30
12

10563
10165

500 ml.
5 L.

30
5

10144

1 L.

12

47833
47834
47835
47837

500 ml.
1 L.
5 L.
25 L.

30
12
5
-

LHSD - УНИВЕРСАЛНА ХИДРАВЛИЧНА ТЕЧНОСТ
ЗА АВТОМАТИЧНИ И МЕХАНИЧНИ СКОРОСТНИ
КУТИИ: ALLISON C-3 & SUBF A TYPE
Продукта предпазва от износване и окисляване хидравличната система на автоматичните и механични скоростни кутии. Удължава
живота на хидравличната помпа. LHSD запазва качествата си при
минусови температури и осигурява отличната работа на цялата
система.

LHSD-UNIVERSAL AUTOMATIC TRANSMISSION &
POWER STEERING FLUID: ALLISON C-3 & A SUBF A TYPE
Specially formulated to protect against wear, oxidation, and foaming, automatic transmission or
power steering systems against pump breakdown. LHSD will flow at sub-zero temperatures to
help assure cold weather performance.
Сертификати и Хомологенции - Surpasses: ATF Type A subf. A, DB 236.2, ALLISON C-3,
ZF TE ML 14, MAN 339 (A), PEGASO E 24536, SAE 10W Червен/Red

ТЕЧНОСТ ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ ХИДРАВЛИЧНИ
СИСТЕМИ И СКОРОСТНИ КУТИИ
Продукта е специално предназначен за централизирани системи на
Audi, Seat, Volkswagen, BMW.

CENTRALISED HYDRAULIC SYSTEM & POWER
STEERING FLUID
Mineral based formula specially developed for centralised hydraulic fluid for Audi, Seat,
Volkswagen, B.M.W
Сертификати и Хомологенции - Surpasses: VW-TL 521.46, B.M.W. UNE 26.090.88,
ISO 7308, CITROEN B 712710 Зелен/Green

ATF DEXRON II - ТЕЧНОСТ ЗА АВТОМАТИЧНИ СКОРОСТНИ КУТИИ
Продукта осигурява оптимална защита от окисляване.
Има отлични антиизносващи свойста и запазва вискозитета си
при ниски температури. Използва се за автоматични скоростни
кутии.

ATF DEXRON II-AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID
Designed to provide the optimal oxidation and friction stability, anti-wear properties and low
temperature fluidity desired for most automatic transmissions.
Сертификати и Хомологенции - Surpasses: GM-RENAULT, DB 236.6, (MERCEDES),
ALLISON C-3 & C-4, MAN 339 (B&C), SAE 10W Червен/Red
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АНТИФРИЗИ И ОХЛАДИТЕЛИ/ANTIFREEZES AND COOLANTS
КОНЦЕНТРИРАН УНИВЕРСАЛЕН АНТИФРИЗ
Подходящ за всички видове радиатори, особено за алуминиеви.
Чист етилов гликол с инхибитори срещу корозия, ръжда и пяна. Не
кондензира и запушва появилите се малки дупчици в радиатора. Може да се смесва с всички видове антифризи. Съдържа специалния
флуорисцентен индикатор за течове в радиатора на KRAFFT.

CONCENTRATED UNIVERSAL ANTIFREEZE
Suitable for all types of radiators, specially aluminium. Pure ethylene glycol with inhibitors
against corrosion, rust and foam. Does not evaporate. Prevents pitting. Can be mixed with all
kinds of potable water. It has a fluorescent leak detector.
Fulfils specification: SAE J 814, J 1034., UNE 26.361.88
Покрива следните стандарти/ Fulfills specifications: SAE J 814, J 1034, UNE 26.361.88

REF.

CAP.

13153
13154
13155
13157
13150

1 L.
2 L.
5 L.
25 L.
200 L.

U/BOX

18
12
4
-

ENERGY PLUS 50% - ОРГАНИЧЕН АНТИФРИЗ С ДЪЛЪГ ЖИВОТ / -37 0C
Антифриз от ново поколение с органични инхибитори. Има отлични
защитни свойства с продължителност на употреба 5 години или
100.000 км. ENERGY PLUS е с удължен интервал на смяна. Защитава
охладителната система от корозия, не замръзва и не кипи. Подходящ
при екстремни условия на експлоатация. Съдържа специалния
флуорисцентен индикатор за течове в радиатора на KRAFFT.

ENERGY PLUS 50% - ORGANIC AND LONG LIFE ANTIFREEZE /-37 0C
Special formula from the NEW GENERATION ANTIFREEZE with Organic Inhibitors designed to
offer outstanding protection for the cooling system for five years or 100 000 kms. ENERGY
PLUS, developed to offer extended change intervals, provides maximal protection against
corrosion, freeze-up and boil-over for all cooling system metals in extreme conditions of use.
Contains the Special KRAFFT Fluorescent Leak Detector.
Покрива следните стандарти/ Fulfills specifications: UNE 26.361.88, VWTL-774-D (G-12),
INTA 157412, ASTM D 3306, D 4985, D4656, SAE J 1034, FEDERAL STANDARD O-A-548D,
BRITISH STANDARD 6580, AFNOR NFR 15601, etc.

13173
13175
13177
13170

1 L.
5 L.
25 L.
200 L.

13275

5 L.

жълт
yellow
18
4
червен/red
4

ENGINE MAX - ОХЛАДИТЕЛ ЗА ТЕЖКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ 50% / -50 0C
Продукта е предназначен за тежкотоварни автомобили (SCANIA TB
1451 Approval). Осигурява максимална защита срещу течове и
пробиви в охладителната система. ENGINE MAX съдържа
инхибитори от ново поколение, които предпазват от корозия,
ръжда и разпенване.

ENGINE MAX - HEAVY DUTY VEHICLES COOLANT 50%/ -37 0C
Special formula developed for heavy-duty vehicles (SCANIA TB 1451 Approval) and powerful
engines providing the maximal protection against pitting and cavitation. ENGINE MAX, with its
advanced blend of inhibitors, assures high protection against corrosion, rust and foam in the
cooling system during the most demanding condition of use.
Покрива следните стандарти/ Fulfills specifications: UNE 26.361.88, INTA 157413, FEDERAL
STANDARD O-A-578D, BRITISH STANDARD 6580, JMD-H5, ASTM D-3306, D-4985, etc.

13197
13190
13210

25 L. 50%
200 L. 50%
200 L. 100%

-

ACU 2300 - ОХЛАДИТЕЛ ЗА КАМИОНИ ЗА ВИСОКОНАТОВАРЕН РЕЖИМ НА РАБОТА 50% / -37 0C
Съвременен продукт притежаващ последните и най-актуални сертификати на автомобилостроителите (MB 325.0 and MAN 324).Специално създаден да осигури максимална защита срещу течове и пробиви в охладителната система на тежкотоварните автомобили и
мощните двигатели с алуминиеви компоненти.
ACU-2300 съдържа инхибитори за натоварен режим на работа от
ново поколение, които предпазват от корозия, ръжда и разпенване.

ACU 2300 - HIGH PERFORMANCE COOLANT FOR TRUCKS 50% / -37 0C
Advanced formula with latest M.B Approval (MB 325.0 and MAN 324) developed for heavyduty vehicles and powerful engines with aluminium parts, providing the highest protection
against pitting and cavitation and the highest degree of protection against freeze-up and overboiling in the most demanding conditions of use. ACU - 2300, with its special blend of High
Performance Inhibitors, assures maximal protection against corrosion and rust in the cooling
system.
Покрива следните стандарти-Surpasse: MTV-MTL 5048, MAN 324, FORD,

ESD-M97 B 49 A, etc.
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13257
13250
13200

25 L. 50%
200 L. 50%
200 L. 100%

-

ПРОДУКТИ ЗА РАДИАТОРИ/RADIATOR PRODUCTS
REF.

CAP.

U/BOX

13862

300 ml.

24

13881
13882

1 Доза
150 Grs.

80
24

13891

120 ml.

24

12512

500 ml.

12

33793

500 Grs.

30

RADIATOR FLUSH - ПОЧИСТВА ОТЛИЧНО ЗА 10 МИНУТИ
Първокласен продукт с изключително бърз ефект. Премахва ръжда
и маслени отлагания с които другите продукти не могат да се
справят. RADIATOR FLUSH удължава живота на радиатора и
ефективността на охладителната система.

RADIATOR FLUSH - SUPER 10 MN FLUSH
Premium formula that removes heavy rust deposits and oily residue in an easy and quick
process, where the ordinary cleaners can not. RADIATOR FLUSH maximises cooling system
efficiency and radiator life.

RADIATOR SEAL - ЗАЛЕПВА ОТЛИЧНО И БЪРЗО ЗА 10 МИНУТИ
Продукта съдържа растителни добавки. Има изключително бързо
действие и запълва отлично появилите се пукнатини в радиатора,
парното, тръбите и гарнитурите. Безопасен е за алуминиевите
части на радиатора.

RADIATOR SEAL - SUPER 10 MN SEALER
Special formula based on vegetal components, RADIATOR SEAL is a fast-acting formula that
stops leakage in hoses, radiator, heater core and head gaskets and is safe for aluminium.

TRP - ПОЧИСТВА ОХЛАДИТЕЛНАТА СИСТЕМА
Продукта съдържа инхибитори с предпазващо и ремонтно
действие. Предотвратява образуването на ръжда и маслени
отлагания в охладителната система. Смазва водната помпа и
уплътнява местата където може да се появят течове в
системата.

TRP- PREMIUM COOLING SYSTEM TREATMENT
Advanced formula of inhibitors, TRP (Treatment for Reparation and Protection) protects your
cooling system (including aluminium) by fighting rust and oily deposits, lubricating vital water
pump and sealing most leaks in every major component of the cooling system.

РЕМОНТНИ ПРОДУКТИ/REPAIR PRODUCTS
BLOCK SOLDER - СУПЕР СИЛЕНО ЛЕПИЛО И
УПЛЪТНИТЕЛ ЗА БЛОКА НА ДВИГАТЕЛЯ
Висококачествен продукт, който запълва, запечатва, уплътнява и
възстановява блока на двигателя. BLOCK SOLDER действа бързо и
предотвратява сложните и скъпи ремонти на двигателя.

BLOCK SOLDER - HEAVY DUTY SEALER
Strong formula that fills, seals and reinforces repaired area fast. BLOCK SOLDER is a quick
process product that can avoid complicated and expensive reparations of the engine block.

ANTI SPATTER - ИЗГЛАЖДА ПОВЪРХНОСТИТЕ СЛЕД ЗАВАРЯВАНЕ
Продукта е на водна основа.
Предотвратява образуването на заваръчни пръски.
Не съдържа силикон.

ANTI SPATTER
Water based.
Avoids sticking of weld spots.
Silicone free.
CFC free.
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ЗАЛЕПВАЩИ И УПЛЪТНЯВАЩИ ПРОДУКТИ/GASKETING
ПРОДУКТ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ГАРНИТУРИ
Помага за отстраняването на гарнитури като разгражда трудно
разтворимите лепила, силикони и клей. GASKET REMOVER действа
също толкова ефективно когато се използва за отстраняване на
боя от метални повърхности.

REF.

CAP.

U/BOX

12824

400 ml.

12

85113

400 ml.

12

12814

400 ml.

12

17422

200 ml.

12

12843

400 ml.

30

12063
12073

100 Grs.
100 Grs.

24
24

GASKET REMOVER
Removes the most stubborn gaskets by dissolving gum, glue, silicone and other adhesives.
GASKET REMOVER is equally effective when used to dissolve and remove paint from metal
surfaces.

ПРОДУКТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА КАРБУРАТОРИ
Продукта разтваря бързо нечистотии, утайки и въглеродни наслагвания, които предизвикват трудното запалване на двигателя и
увеличават разхода на гориво. CARBURATOR CLEANER не оставя маслени петна и переодичната му употреба подобрява работата на
двигателя. Подобрява изгарянето на отработените газове.

CARBURATOR CLEANER
Special formula that quickly dissolves varnish, gum, dirt, sludge and carbon deposits, that
build up and cause hard starting, stalling and wasted fuel. CARBURATOR CLEANER leaves no
oily residue and regular use provides smoother engine performance, quieter starts and better
gas mileage.

ПРОДУКТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА СПИРАЧНИТЕ АПАРАТИ
Продукта отстранява остатъците от спирачна течност, грес,
масла и други отлагания в спирачната и амбриажна система
(спирачни цилиндри, дискове, накладките и др.).

BRAKE AND CLUTCH CLEANER
Advanced formula developed to quickly and safely remove brake fluid, grease, oil and other
contaminants from brake linings, drums, cylinders, springs, disc brake pads and other brake
parts or clutch parts. BRAKE AND CLUTCH CLEANER improves brake performance and stops
brake squeal.

СПРЕЙ ЗА РЕМЪЦИ
Специално разработен продукт, който предотвратява свиренето на
ремъците в автомобила. Продукта увеличава устойчивостта на
ремъците и удължава техния живот. Подходящ за всички видове
гума, кожа и ремъците на автомобили, кораби, камиони и др.

BELT DRESSING SPRAY
Specially developed to stop slippage on all types of fan belts. BELT DRESSING SPRAY
increases power, preserves and lengthens belt life. For all type of rubber, leather and
composition belts on cars, boats, trucks...

КОНТАКТЕН СПРЕЙ
Разгресител предназначен за бързо и ефективно почистване на
нечистотии и отлагания върху електрическите и електронни
системи в автомобилите и индустрията. Поддържа чисти
контактори, релета, свещи, превключватели и други електрически
елементи.

CONTACT CLEANER
Degreaser specially developed to clean and degrease fast and effectively, dirt and deposits
from electrical and electronic contacts in automotive or industry. Keeps clean contacts, relays,
plugs, switches etc

ШЛАЙФ ПАСТА ЗА КЛАПАНИ
Специална паста на карбониева основа с инхибитори, предназначена
да почиства, полира и предпазва от корозия клапаните на
двигателя. Да се прилага с вода.

VALVE GRIND
Special sanding paste based on carborundum and inhibitors, developed to polish and prevent
the corrosion of engine valves. To use with water.

Fine Gr 180
Medium Gr 100
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ЗАЛЕПВАЩИ И УПЛЪТНЯВАЩИ ПРОДУКТИ/GASKETING
СИЛИКОН ЗА ГАРНИТУРИ
Невтвърдяващ се масло- и топлоустойчив уплътнител пригоден да
подсилва устойчивостта на автомобилните гарнитури. GASKET CEMENT е надежден продукт, който не се разрушава, свива и отлепва.

GASKET CEMENT
Non- hardening sealant designed to resist heat transfer fluids such as oil or antifreeze in general applications as a support of a cut gasket. GASKET CEMENT is reliable adhesive and will
not shrink, crack or peel.

REF.

CAP.

U/BOX

12282
12283

80 Grs.
175 Grs.

24
24

12293

250 Grs.
ЧЕТКА

54291

75 ml.

24

54281

75 ml.

24

54301

75 ml.

24

12202
12203

80 Grs.
200 Grs.

24
24

12232

100 Grs.

24

24
BRUSH

SILKRON SPG - ВИСОКОТЕМПЕРАТУРЕН СИЛИКОН
Продукта е с високо температурно приложение и издържа на натоварен режим на работа. SILKRON SPG е ацетониев силикон, който
залепва и възстановява нарушената структура на гарнитурите в
автомобила. Не се разрушава, свива и отлепва при широк температурен диапазон и при натоварен работен режим.
Съществува в следните разновидности:
Червен: Универсален силикон устойчив на повече от 300 °C.
Черен: Силикон устойчив на повече от 220 °C.

SILKRON SPG - HIGH TEMP SILICONE GASKET
Special formulation for hi-temp applications or heavy duty use, SILKRON SPG is an acetoxi silicone and replaces almost any cut gasket and makes reliable "formed in place" gaskets that
resist cracking, shrinking and migrating caused by thermal cycling even in the most demanding situation.
Available:
Red- Universal Silicone Gasket withstanding more than 300 °C
Black- Transmission Pans Silicone Gasket withstanding more than 220 °C.

СИЛИКОН ЗА ВОДНА ПОМПА И ТЕРМОСТАТ
Натурален високотемпературен силикон специално създаден за водни помпи и термостати. Не корозира и гарантира висока устойчивост на вода-гликол в най-натоварени условия. Издържа при температура над 280 °C.

SILKRON NON CORROSIVE HT RED - WATER PUMP & THERMOSTAT
SILICONE GASKET
Advanced formula of Neutral High Temp Silicone specially designed for water pumps and thermostat housings. Non corrosive, SILKRON HT RED assures the highest water-glycol resistance in the most demanding situations: withstands more than 280 °C.

SILKRON HT BLUE - СИЛИКОН ЗА КЛАПАНИ
Висококачествен продукт съдържащ високо температурни добавки
за приложение във винтилите на клапаните. Има висока
маслоустойчивост. Издържа температури над 300 °C.

SILKRON HT BLUE - VALVE COVERS HT SILICONE
Advanced formula with advanced High Temp Additives designed for application in valves covers.
SILKRON HT BLUE is an acetic silicone and retains high flexibility and great oil resistance and
adhesion withstanding more than 300 °C.

СИЛИКОН ЗА ПЛАСТИЧНИ ВРЪЗКИ
Първокласен пластичен продукт, устойчив до 120 °C. Уплътнява и
замества материали като корк, хартия и скъсани гарнитури.
Продукта се втвърдява и е лесно приложим.

LOCK PLUS - PLASTIC GASKET MAKER
Premium plastic formula designed to support 120 °C, LOCK PLUS is a plastic joint maker
which seals and replaces a wide range of cork, paper and felt gaskets. Applies easily and
dries tough and flexible.

СИЛИКОН ЗА АУСПУСИ
Продукта е устойчив на температури над 1200 °C.
EXHAUSED SILENCER SEALER намалява шума и вибрациите на двигателя и увеличава ефективността му. Подобрява и максимизира работата на газовата система, както и нейното инсталиране.

EXHAUST SILENCER SEALER
Special formula developed to withstand temperatures up to 1200 °C, EXHAUST SILENCER
SEALER reduces engine noises and vibrations, maximises engine efficiency and makes more
useful the installation and the future exchange of the exhaust parts.
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СМАЗКИ/LUBES
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СМАЗКА
Премахва влагата и отстранява водата. Подпомага стартирането
на мокри двигатели.Смазва корозирали детайли. Предотвратява корозия. Предотвратява шума и скърцането.Безопасен за гумени части. Има идеални предпазни свойства и подобрява фунционирането
на електрическата и електронна система, стартерите, динамата,
свещите, акумулаторите, чистачките, смазва ключалките и механизмите на седалките. Подходящ за мотоциклети и оръжия.

REF.

CAP.

U/BOX

LUBE MULTIUSAGE
Displaces water and moisture. Starts wet engines. Loosens seized parts. Prevents corrosion.
Avoids noises and squeaks. Harmless to rubber. Ideal for protection and good performance of
electrical and electronic components, starter motors, dynamos, spark plugs, batteries, windscreen wipers and for lubrication of locks, hinges, seat fittings, motorcycles, bikes, firearms, etc.

17492
17493

200 ml.
400 ml.

12
12

17472
17473

200 ml.
400 ml.

12
12

12833

400 ml.

12

12853

400 ml.

12

15393

150 Grs.

24

46983

520 ml.

12

ГРАФИТНА СМАЗКА
Отличен за демонтиране на механизми. Премахва ръжда. Прониква
на най-недостъпните места и смазва отлично. Подпомага развиването на корозирали болтове, винтове и други метални части поразени от ръжда и други замърсители. Предпазва от окисляване и
осигурява лесно демонтиране.

GRAPHITE LUBE
Excellent for dismantling operations. Dissolves rust. Super-strong penetrant and lubricant ideal
for loosening, sliding of unscrewing nuts, bolts, screws or any other metal part seized by rust
build up, time effect or exposure to dirt. When applied during assembly, prevents oxide buildup and ensures further disassembly.

СИЛИКОНОВА СМАЗКА
Смазва и подновява гумени, пластмасови и дървени повърхности.
Осигурява отлично смазване особенно между различни повърхности.
Предотвратява скърцането, стягането и засичането на елементите, както и втвърдяването на гумените уплътнители. Разсейва водата. Идеален за механизмите на седалките и вратите.

SILICONE LUBE
Lubricates and renovates rubber, plastic and wooden surfaces. Excellent lubrication, specially
between different materials. Eliminates squeaking, binding and sticking. Prevents hardening and
freezing of rubber seals. Repels water. Ideal for seat guides, doors etc.

ГРЕС СПРЕЙ
Грес на спрей с уникално течна консистенция, която прониква на
най-недостъпните места, втвърдява се и осигурява дълготрайна
защита. Прилага се на врати, панти, гаражни врати, спирачни
маркучи, за вериги на мотоциклети и резачки.

GREASE SPRAY
Grease spray with unique liquified formula that penetrates tight areas and then solidifies to a
grease providing long lasting protection. APPLICATIONS: Door hinges, hood latches, thunk
latches, seatracks, garage door, brake cables, bike chains and chainsaws.

ЛИТИЕВА ГРЕС
Многофункционална литиева грес. Има отлична окислителна устойчивост и антикорозионни характеристики. Не губи качествата си
дори при температури над 130 °C.

LITHIUM GREASE
Multi-purpose lithium grease. Good oxidation stability and excellent anti-corrosion properties.
Will not break down or run out, even at temperatures up to 130 °C.

KP6 - ГРЕС ЗА ВЕРИГИ
Грес за екстремно натоварване.
Използва се за вериги, жици и отворени зъбни предавки 60 lb. TIMKEN.

KP6
Extreme pressure grease for chains, wire rope and open gears 60 lb. TIMKEN
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ДОБАВКИ/ADDITIVES
REF.

CAP.

U/BOX

ДОБАВКА ЗА БЕНЗИН
Подобрява работата на двигателя. Намалява разхода на гориво.
Отстранява наслагванията по перката и отстранява образувалата
се утайка в резервоара. Смазва клапаните и цилиндрите.

GASOLINE TREATMENT
Improves the performance of the engine. Reduces gasoline (petrol) consumption. Smooths
out roug h idling. Eliminates deposits of funs, varnish and sludge. Keeps valves and cylindres
lubricated.

81723

320 ml.

12

81733

320 ml.

12

81743

320 ml.

12

81763

1 L.

12

ДОБАВКА ЗА ДИЗЕЛ
Подобрява изгарянето и работата на двигателя. Поддържа
чиста горивната камера. Смазва критичните точки на двигателя и подобрява студения старт. Намалява отделянето на вредни
газове.

DIESEL FUEL TREATMENT
Improves combustion and performance of the engine. Keeps clean combustion chambers.
Lubricates critical points of the engine and improves cold start. Reduces polluting exhaust
smoke.

ДОБАВКА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ИНЖЕКЦИОНИ
Повишава мощността на двигателя и ускорението. Почиства
инжекторите, клапаните и цялата горивна система.Подобрява
изгарянето, предпазва от корозия и намалява отделянето на
вредни газове.

INJECTOR CLEANER
Increases engine power and acceleration. Cleans injectors, valves and entire supply system.
Improves combustion, protects against corrosion and reduces polluting exhaust smoke.

ДОБАВКА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ОКТАНОВОТО ЧИСЛО
Повишава октановото число, мощността и ускорението на
двигателя. Почиства горивната система. Намалява отделянето на
вредни газове.

OCTANE BOOSTER
Increases octane number, power and acceleretion. Cleans the gasoline supply system.
Reduces polluting exhaust smoke.
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ДОБАВКИ/ADDITIVES
REF.

CAP.

U/BOX

ДОБАВКА ЗА МАСЛО
Намалява изгарянето на маслото и износването на двигателя.
Поддържа налягането на маслото. Намалява замърсяването на
околната среда.

OIL TREATMENT
Reduces oil consumption and motor wear. Maintains oil pressure. Reduces polluting exaust smoke.

81753

320 ml.

12

81613

320 ml.

12

81783

320 ml.

12

81793

320ml.

12

ДОБАВКА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ ЕМИСИИ
Помага да се премине техническия контрол за замърсява (СО, СО2).
Повишава цетановото число. Почиства и предпазва цялата горивна
система. Поддържа чисти клапаните, инжекционата помпа и
инжекторите.

LOW SMOKE TREATMENT
Helps to pass technical controls of pollution (CO, CO2). Increases cetane number. Cleans and
protects the whole fuel supply system. Keep valves, injection pump and injectors clean.

ДОБАВКА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА РАДИАТОРА
Почиства цялата охладителна система. Отстранява ръждата и
други отлагания.
Не вреди на спойките и другите свръзки.

RADIATOR FLUSH
Clears entire cooling system. Removes rust, scale and other deposit.
Does not affect joints and connections.

ДОБАВКА ЗА ЗАЛЕПВАНЕ НА РАДИАТОРА
Предпазва цялата охладителна система от течове и разпенване.
Предотвратява образуването на ръжда и корозиия.

RADIATOR SEAL
Protects entire cooling system from leaks and foaming. Prevents formation of rust and corrosion.

12

КИТОВЕ/BODY FILLERS
REF.

CAP.

U/BOX

14432

250 grs.

24

МЕТАЛЕН КИТ
Първокласен продукт от типа "Направи си сам". METAL LYCK оформя детайлите за минути и не се свива. Живота на отремонтираните части от метал, дърво, стомана, алуминий и фиберглас, е
практически вечен.

METAL-LYCK - PREMIUM BODY FILLER
Premium Body Filler for Do-it –yourself! METAL-LYCK shapes in minutes and is formulated to
be non-shrinking, non reactive and permanently durable material for repairing metal, wood,
steel, aluminium, and fiberglass. The kit contains Premium Body Filler, red cream hardener
and plastic Spreader.

ПОЛИУРЕТАНОВИ СИЛИКОНИ/POLYURETHANE SEALER
K-1 - СИЛИКОН ЗА ЗАЛЕПВАНЕ НА ЧЕЛНИ СТЪКЛА
Силно втвърдяващ се продукт (SHORE A-56) за директно монтиране
на челни стъкла. Стягането и втвърдяването на продукта е резултат от директия му контакт с въздуха и степента на влажност.
К1 осигурява отлична водоустойчивост и има отлични залепващи
свойства. 4 часа след употребата му при 23 °C и 50% влажност,
автомобила може да се ползва.

K-1 DIRECT WINDSCREEN POLYURETHANE
High hardness (SHORE A 56) putty for direct installation of windscreens and windows with a
spontaneous drying process produced by air and humidity contact. K-1 POLYURETHANE
provides excellent waterproofing and adhesion. 4 hours after application (23 °C and 50%
humidity), the vehicle can be used.

50633

300 ml.

12

БЪРЗОСЪХНЕЩ СИЛИКОН ЗА ЗАЛЕПВАНЕ НА ЧЕЛНИ СТЪКЛА
Само един час след употребата на продукта при 23 °C и 50%
влажност на въздуха, автомобила може да се ползва. Продукта е
специално разработен за смяна на челни стъкла, в случаите в които
бързината е от изключително значение. Втвърдява се при контакт с
въздуха и степен на влажност (SHORE A 45).

ULTRA-RAPID DIRECT WINDSCREEN POLYURETHANE
Only 1 hour after application (23 °C and 50% humidity), the vehicle can be used. Specially
designed for EXPRESS windscreen exchange, ULTRA-RAPID POLYURETHANE dries by air and
humidity contact providing great hardness (SHORE A 45). Ultra- fast skinning!

50643

300 ml.

12

КОМПЛЕКТ ОТ ПОЧИСТВАЩ ПРОДУКТ И ПРАЙМЕР ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ЧЕЛНИ СТЪКЛА
Кит от праймер и почистващ продукт за поставяне на челни
стъкла. За да се постигнат отлични резултати, първо почистете
праха и наслагванията с CLEANER и след това нанесете GLASS
PRIMER върху стъклото. Кита е достатъчен за поставянето на 6
челни стъкла.

CLEANER AND PRIMER KIT - ESSENTIAL FOR PROFESSIONALS
A primer and adhesive cleaner kit for professional use. To provide a perfect adhesion, first
remove dust deposits with the CLEANER, then apply the GLASS PRIMER on windscreen.
Capacity for mountingf 6 windscreens.
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50550

250 + 250 ml.

50532

250 ml.

50542

250 ml.

6 К-та
12
Cleaners
12
Primers

ПРОТЕКТОРИ И АНТИКОРОЗИВИ/PROTECTOS AND ANTICORROSIVES
REF.

CAP.

U/BOX

14653

500 ml

12

14604
14607
14633

1 L.
25 L.
650 ml.

12
12
12

14504
14505
14507
14500

1,5 Kg.
7 Kg.
28 Kg.
230 Kg.

12
4
-

14568
14573

50 Kg.
650 ml.

12

14534

1 L.

12

14664
14674
14684

1 L.
1 L.
1 L.

ЦИНКОВ СПРЕЙ
Продукта е специално разработен, за да предплазва металните части на автомобила от корозия. Нанася се лесно и бързо. ANTICORROSIVE ZINK SPRAY удължава живота на споените елементи.

ANTICORROSIVE ZINC SPRAY - QUICK & EASY PROTECTION
Specially developed for the autobody panels protection against corrosion in an easy & quick
application. ANTICORROSIVE ZINC SPRAY improves welding points.

KAVITER - ТЕЧНА ВАКСА ПРОТИВ РЪЖДА
Най-добрият продукт за превантивна поддръжка на автомобилните
елементи от корозия. Благодарение на течната консистенция
KAVITER създава неразрушим предпазен слой.

KAVITER - HIGH FLUIDITY CAVITY WAX
The best anti-corrosive treatment for automotive cavities. Thanks to its High Fluidity Formula,
KAVITER provides an indestructible protective shield.

WYK - ГРУНД ПРОТИВ КОРОЗИЯ ЗА ПОДА НА АВТОМОБИЛА
Продукта е на асфалтова основа, с отлична корозионна
устойчивост и ефективни звукоизолационни характеристики. Може
да се нанася с четка или пистолет (2-4 мм). Издържа до 80 °C.

WYK - SPEDIAL UNDERBODY COATING
Asphalt based coating with excellent corrosion resistance and effective sound deadening
properties. Can be gun or brush applied (2-4 mm coatings) and withstands +80 °C.

WYKAR - НОВО ПОКОЛЕНИЕ ГРУД ЗА ПОДА НА АВТОМОБИЛА
Продукт за подовете на автомобила с отлични еластични харaктеристики. Сaморазливащ се. Само с 0,5 мм слой, WYKAR осигурява
отлична защита срещу корозия и чакълените пътни настилки.
Съществува и под формата на спрей за бързо и лесно нанасяне.

WYKAR - NEW GENERATION UNDERBODY COATING
A modern underbody anticorrosive totally elastic and self-healing. WYKAR provides a superior
protection against corrosion and gravel chipping with only 0.5 mm WYKAR coating.
Available in Spray for fast and easy applications.

BODY WYK - ЗВУКОИЗУЛИРАШ ГРУНД ЗА АВТОМОБИЛИ
Черен, бързо нанасящ се звукоизолатор. BODY WYK предпазва
ниските части на автомобила от чакълени настилки и има
отлични залепващи свойства върху всякакъв вид настилки. Нанася
се 1 мм покривен слой.

BODY WYK - UNDERBODY SOUND DEADENER
Black Fast drying sound deadener. BODY WYK protects lower autobody panels from gravel
chipping providing excellent adhesion over any surface. 1 mm coat application.

ANTIGRIT - ГРУНД ЗА ПОДКАЛНИЦИ
Продукта е на гумена основа. Нанася се върху подкалниците на автомобила. ANTIGRID предпазва от корозия, от чакълени настилки и
има отлични звукоизолационни свойства. Върху продукта може да
се боядисва.

ANTIGRIT - SPECIAL WHEEL WELLS COATING
Rubberized based Formula specially developed for wheel wells application matching the O.E.M
finishes. ANTIGRIT provides the highest gravel chipping and corrosion protection and the
better sound deadening assuring long-lasting flexibility and high durablility.
Can be overpainted.

14

12
12
12

сив/grey
черен/black
бял/white

ПРОФЕСИОНАЛНО ПОЧИСТВАНЕ/PROFESSIONAL WASHING
 ПОЧИСТВАНЕ

НА РЪЦЕ / HAND WASHING
К 2000 - ПРОФЕСИОНАЛНА ПАСТА ЗА РЪЦЕ

REF.

CAP.

U/BOX

14952
14034
14035

1
1 Kg.
4 Kg.

dispenser

14255

5 L.

4

14273

700 ml.

24

14223

700 ml.

24

14263

700 ml.

24

14233

700 ml.

24

14713
14723

500 ml.
500 ml.

Паста за ръце, с неутрални супер активни съставки и синтетични гранули, за ефективно и бързо почистване. Не предизвиква алергии. Биоразградим.

K 2000- PROFESSIONAL PASTE HAND-CLEANER
Hand-cleaner paste with neutral super Active agents and synthetic granules providing an
efficient and fast no harmful cleaning. BIODEGRADABLE.

24
6

К 3000 - ГЕЛ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА РЪЦЕ
Натурален продукт, който предпазва кожата на ръцете.
Има приятен аромат. Биоразградим.

K 3000 - HAND CLEANER GEL:
Its neutral formula protects your skin with pleasant perfume.
Easy dispensing level control thanks to its pink colour. BIODEGRADABLE.

 ПОЛИРАНЕ

/ POLISHES
SUPER POLISH - УНИКАЛЕН БЛЯСЪК
Продукта е смес от висококачествени силикони, които придават
отличен блясък на боята. Нанася се изключително лесно.

SUPERPOLISH - SPECTACULAR SHINE
Formulated with an exclusive choice of silicones, SUPER POLISH provides a shining finish
and enhances the paint colour of your car in a easy process.

СПЕЦИАЛНА ПОЛИРАЩА ПАСТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
Абразивна паста, която възстановява блясъка на боята. Елиминира
мараня, наслагвания и повреди по боята. Не съдържа силикони.
Препоръчва се като първа стъпка в професионалната серия на
KRAFFT за възстановяване блясъка на боята. Нанася се лесно.

RESTORER POLISH - SPECIAL FADED PAINT FOR PROFESSIONALS
Special formula based on mild abrasives developed to bring back faded paint and eliminate
contaminants and surface imperfection. Silicone free, RESTORER POLISH is recommended in
the first step process of professional colour renovation. Can be easily applied on traditional
finishes and clear coat.

ПОЛИРАЩА ПАСТА, БЕЗ СИЛИКОН
Паста с финни абразиви, която придава блясък и създава дълготраен
предпазен слой във втория етап на професионалното възстановяване
на боята на KRAFFT. SILICONE FREE POLISH се препоръчва за професионална употреба.

SILICONE FREE POLISH - SPECIAL PROFESSIONALS
Special formula based on fine abrasives designed to provide a high gloss and durable finish in
the second step process of professional colour renovation. SILICONE FREE POLISH is specially developed for professional bodywork use.

ПАСТА ЗА ПОЛИРАНЕ НА ПЛАСТМАСИ (ВЪТРЕШНИ И ВЪШНИ), БЕЗ СИЛИКОН
Продукта не съдържа силикони. SILICONE FREE PLASTIC CLEANER предотвратява негативното влияние на замърсителите по пътищата.
Предпазва гумени елементи, винил, скай и кожа. Образува предпазен
слой след първото нанасяне. Използва се за професионална употреба.

SILICONE FREE PLASTIC CLEANER - EXTERIOR AND INTERIOR
Silicone-free formula, PLASTIC CLEANER bonds to block out the harmful effect of road contaminants protecting rubber, vinyl, plastic, skay and leather. Brings back the perfect gloss from
the fist day! For professionals.

ВЪЗСТАНОВЯВАЩА ПАСТА ЗА БРОНИ
Продукта е на водна основа, специално разработен да възстановява
оригиналния черен цвят на броните. BUMPER RENOVATOR се нанася със
сухо парче, като образува перфектен и дълготраен слой на външните
пластични части на автомобила: броните и гумените елементи…

BUMPER RENOVATOR- SPECIAL FADED PLASTICS
Water paint formula developed to bring back the original black colour of plastic bumpers. BUMPER RENOVATOR can be applied with a soft and clean cloth providing a durable and perfect finish to exterior car plastic: bumper, rubber parts...
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