
Drivstoffsystem Produkter 
2. Drivstoffsystem utstyr (74400, 73030, 74100)  
3. 3-Trinnsrens og luftinntakservice plastforpakning (EK 12)  
4. 3-Trinnsrens og luftinntakservice service. 

m/ Forgasser rensespray Plastikk pakning (EK 13) 
5. Ever-Charge og VISC plastpakning (EK 14)  
6. 3-Trinns og luftsystem service (EK 10)  
7. 3-Trinns og luftsystem service 

m/ Forgasserhus rensespray (EK-10T) 
8. 2 Trinns Motorsystemrens service Plastforpakning (EK 11)  
9 VISC - Ventil og luftsystemrens (EF 91)  
10 Luftinntak rens (El 10)  
11, Ever-Charge (EF 90)  
12 Trippel T (TTT 10) 
13. Drivstoffinjektor rens (El 80) 
14. Luftsystemrens (El 30) 
15. Tune-Up konsentrat oljetilsetning (EO 70)  
16. Drivstoffsystem rens (EF 20)  
17. Injektorrens konsentrat (IPC 10)  
18. Forgasser luftinntak rens 

(Liten boks) (EWTB 01) 
19. Forgasser og luftinntakrens 

(TAC 3651) Kost sett (EW-TBB) 
20. 3M/Luftspjeld og luftinntakrens (08866)  
21. Forgasser og Choke rens (TAC 30)  
Oljesystem produkter 
22. Motorbehandling (EE 50) 
23. Over 5-80 (EOS 550)  
24. Oljesystem behandling 
25. Oljesystem rens. (EO 40) 
26. Oljebehandling (EOP 60)  
27. LekkVekk Oljelekkasjestopper(ES 1) 
Automatgirkasse produkter  
28. ATF Oljeskifter (94500, 94216)  
29. ATF Oljeskifter (forts..) 
30. Automatgirkasse behandling 

m/Ptfe (EA 60) rens og behandlings sett (EA 64)  
31. Automatkasse rens og behandling (EA 65)  
32. Automatkasse rens og behandling 

m/Vibrasjonssperre (EA 65S) 
33. Automatkasse Rens EA 63 
34. Automatkasse behandling m/Vibrasjonssperre (EA 67) 
35. Automatgirkasse behandling (ikke PTFE) (EA 66)  
36 Friksjonsmodifisert ATF oljetilsetning. (EA 61)  
37. M-V ATF tilsetning (EA 62) 

Kjølesystem produkter 
38. Maskin for kjølevannsutskifting (EWC101) 
39. Toppmodell kjølevannsutskifter (9400) 
40. Toppmodell kjølevannsutskifter (forts.) (9400)  
41. Radiator Pakke (TLF 104 - TLF 109) 
42. Kjølesystem pakke (TLF 104D - TLF 109D)  
43. Kjølevæske teststrimler (2500)  
44. Radiator rens (ER 70)  

45. Kjølesystem behandling (ER 71)  
Servostyrings produkter  
46. Servostyrings service utstyr (75100)  
47. Servostyrings rensepakke (rød) (EP 81R)  
48. Servostyrings rensepakke (blå) (EP 81)  
49. QMI Premium Heavy Duty Servostyringsolje (5181) 
50. Servostyrings behandling m/ PTFE (EP 80)  
51. Servostyrings rensepakke m. PTFE (EP 82) 
Bremsesystem produkter 
52. Bremserens (TAC 3659) 
53. Bremse behandling (TAC 3914) 
54. Bremsevæske teststrimler (Strip Dip) (1100, MAXPRO)  
55. Silikonfett for brems og caliper (TAM 600)  
56. QMI DRUM og DISK Bremsevæske (DOT 3, 5003 / 

DOT 4, 5004)  
57. XCEL Bremsevæske (5037)  
58. Ever-Wear slipe og poleringspad (7480) 
Verkstedsartikler 
59. Super Polish (EPS 25) 
60. Innstallasjonspakke (RFK102A, STK) 
61. Air Conditioner Luktbehandling (TAC 3913)  
62. Håndrens (EH140, EH150)  
63. Luftverktøybehandling (ET 130) 
64. Pakning på boks (TAM 822)  
65. Kompressor behandling (EC 120)  
66. Rustoppløser (TAM 74)  
67. PB Blaster (16-PB) 
68. Batteri produkter 
        (TAC 3915, 643 TP, 644 TP, TAC 37) 
69. Spylevæske konsentrat (EW 100)  
70. Universalvask (ED 90) 
71. Coco Skrubb Håndrens (14104, 141 WD)  
72. GoJo Super Max (7272-04, dispenser 7200-01)  
73. GOJO Micrell (9756-06 dispenser 9721-12) 
74. GOJO Hand Medic (8242-06, dispenser 8200-12)  
75. GOJO Natural Orange (7255-04, dispenser 7200-1)  
76. GOJO Håndkluter (6298-04)  
77. 3-Trinns og luftinntak hjelpemidler 

(EW-TBB, PAI 20, MIA 20, EW PD) 
78. Salgs materiell (EWSA 30, EWSA 90, EWSA 93)  
79. Salgsmateriell (FORSET.) (EWSA 100, EWSA 110, 

EWSA 120, EWSA 40, EWSA 50, EWSA 80) 



 

Ever-Wear Drivstoffsystem renseutstyr 
 

 

 

 

 

 

 

 

Delenummer 74400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delenummer 73030  

 

 

 

 

 

 

 

Delenummer 74100 



 

EVER-WEAR 3-TRINNS DRIVSTOFFSYSTEMRENS 
OG LUFTSYSTEM BEHANDLING 
 
Inneholder ikke alkohol, og er derfor mer bruksvennlig overfor 
bilmekanikerens helse og følsomme motorkomponenter. 

Brukes kun av verksteder  

Beskrivelse 
EVER-WEAR’s komplette3-trinns drivstoffsystem rensepakke 
er til stor hjelp for å fjerne ujevn gange, dårlig tenning, tap av 
motoreffekt, tenning i eksospotte, motorbank etc. Forbedrer 
motoreffekten og reduserer drivstofforbruk og skadelige utslipp. 
EVER-WEAR 3-trinns drivstoffsystem rens rengjør hurtig, 
effektivt og ufarlig. 

Anvendelser 
Kan brukes på alle bensinbiler og biler med MULTEC og 

”pintle-less” injektorer. Vil ikke påvirke oksygensensoren eller 
skade komponentbelegg. Ikke bruk Luftsystemrens på 
diesel eller wankelmotorer. 

Produkter ................................... Fordeler 
Trinn 1—Drivstoffsystem-rens Et kvalitets, high-tek produkt, som er laget for å rense drivstoffsystemet fra 

tank til eksosrør. Et konsentrert produkt som løser opp alle typer 
avleiringer. Effektiv rengjøring av injektorer, forgassede, ventiler og 
forbrennings-kammer. Fjerner vann fra drivstoffsystem Smører injektorer, 
ventiler, øvre del av sylinder og ringer,forbedrer samtidig 
forbrenningen og reduserer eksosutslipp. 

 
Trinn 2—Luftinntaksrens Rengjør luftinntak og luftspjeld. Renser raskt og effektivt vekk belegg, 

karbon og andre aveiringer. Smører luftspjeldet og alle bevegelige deler. 
Forhindrer riving, samt at avleiringer byger seg opp der hvor det er kritiske 
toleranser. Skader ikke følsomme materialer eller komponenter. Kan også 
brukes på FORD’s luftmanifold. Kan også brukes på kontrollventiler og 
oksygensensorer. 

 
Trinn 3—Ventil og injeksjonsrens        En totrinns avleiringsrens. Rengjør hurtig alle avleiringer i innsugnings-

kanaler, ventiler, stempler og forbrenningskammer. Langtidsvirkende 
stoffer som fortsetter å mykgjør og oppløse motvillige avleiringer over 
lengre tid. Smører under rengjøringen. Motvirker at avleiringer og belegg 
bygges opp i katalysatoren, derved vil skadelige utslipp reduseres. Et 
produkt uten alkohol/metanol, ufarlig for motor, miljø og verkstedarbeider. 

 

 

Embalasje: 4- 3 Trinns rensesett i esken         Delenummer: EK 12 



 

EVER-WEAR 3-TRINN DRIVSTOFFSYSTEMRENS 
OG LUFTSYSTEM BEHANDLING 
 
Inneholder ikke alkohol, og er derfor mer bruksvennlig overfor verkstedsarbeidere og følsomme 
motorkomponenter.  
 
Brukes kun av verksteder 

Beskrivelse 
EVER-WEAR’s komplette 3-trinns drivstoffsystem rensepakke er til stor hjelp 
for å fjerne ujevn gange, dårlig tenning, tap av motoreffekt, tenning i 
eksospotte, motorbank etc. Forbedrer motoreffekten og reduserer 
drivstofforbruk og skadelige utslipp. EVER-WEAR 3-trinns drivstoffsystem 
rens rengjør hurtig, effektivt og ufarlig. 

Anvendelser 
  Kan brukes på alle bensinbiler og biler med MULTEC og ”pintle-less” 
injektorer. Vil ikke påvirke oksygensensoren, eller skade komponentbelegg. 
Ikke bruk Luftsystemrens på diesel eller wankelmotorer. 

Produkter ................................... Fordeler 
Trinn 1—Drivstoffsystem-rens Et kvalitets, high-tek produkt som er laget for å rense drivstoffsystemet fra tank 

til eksosrør. Et konsentrert produkt som løser opp alle typer avleiringer. 
Effektiv rengjøring av injektorer, forgasser, ventiler og forbrenningskammer. 
Fjerner vann fra drivstoffsystem.  Smører injektorer, ventiler, øvre del av 
sylinder og ringer. Forbedrer samtidig forbrenningen og reduserer 
eksosutslipp. 

 
Trinn 2—Luftreguleringsspjeld og luftinntaksrens Rengjør luftinntak og luftspjeld. Renser rask og effektivt 

vekk polymerbelegg, karbon og andre aveiringer. Smører luftspjeldet og alle 
bevegelige deler. Forhindrer riving, og at avleiringer byger seg opp der hvor 
det er kritiske toleranser. Skader ikke følsomme materialer eller komponenter. 
Kan også brukes på FORD’s luftmanifold. Kan også brukes på kontrollventiler 
og oksygen-sensorer. 

 
Trinn 3—Ventil og injeksjonsrens      En totrinns avleirings rens. Rengjør hurtig alle avleiringer i innsugnings-

kanaler, ventiler, stempler og forbrenningskammer. Langtidsvirkende stoffer 
som fortsetter å mykgjør og oppløse motvillige avleiringer over lengre tid. 
Smører under rengjøringen. Motvirker at avleiringer og belegg bygges opp i 
katalysatoren, derved vil skadelige utslipp reduseres. Et produkt uten 
alkohol/metanol ,ufarlig for motor, miljø og verkstedarbeider. 

 

 

Embalasje:4- 3 Trinns rensesett i esken Delenummer: EK 13 



 

EVER-WEAR 2-TRINNS DRIVSTOFFSYSTEM RENS OG 
LUFTSYSTEMRENS  
Effektivt konsentrat gir motorene en effektøkning som ekspertene kaller en "EVERCHARGE." 

Inneholder ikke alkohol,og er derfor mer bruksvennlig overfor bilmekanikerens helse 
og følsomme motorkomponenter. 

 
Brukes kun av verksteder 

Beskrivelse 
 EVER-WEAR’s 2-trinns drivstoffsystem-rensepakke er til stor hjelp for å fjerne ujevn gange, 
dårlig tenning, tap av motoreffekt, tenning i eksospotte, motorbank etc. Forbedrer 
motoreffekten, og reduserer drivstofforbruk og skadelige utslipp. EVER-WEAR 3-trinns 
drivstoffsystem-rens rengjør hurtig, effektivt og ufarlig. 

Anvendelser 
Kan brukes på alle bensinbiler og biler med MULTEC og ”pintle-less” injektorer. Vil ikke påvirke oksygensensoren eller 
skade komponentbelegg. Ikke bruk Luftsystemrens på diesel eller wankelmotorer. 

Produkter ...............................................................Fordeler 
Trinn 1—Drivstoffsystemrens konsentrat Et kvalitets, high-tek produkt som er laget for å 

rense drivstoffsystemet fra tank til eksosrør. 
Produktet er konsentrert, og løser opp alle typer 
avleiringer, som sot og polymeringsprodukter. 
Effektiv rengjøring av injektorer, forgasser, ventiler og 
forbrenningskammer. Fjerner vann fra 
drivstoffsystem. Smørers injektorer, ventiler, øvre 
del av sylindrene og ringer. Forbedrer samtidig 
forbrenningen og reduserer eksos utslipp. 

 
Trinn 2—Ventil og injeksjonsrens En totrinns avleirings-rens. Rengjør hurtig alle 

avleiringer i innsugningskanaler, ventiler, stempler 
og forbrenningskammer. Langtidsvirkende kjemikalier 
fortsetter å mykgjøre og oppløse motvillige avleiringer 
over lengre tid. Smører under rengjøringen. Motvirker at 
avleiringer og belegg bygges opp i katalysatoren, derved 
reduseres skadelige utslipp. Et uten alkohol/metanol, 
ufarlig for motor, miljø og verkstedarbeider. 

 

 

Forpakning:8- 2 Trinns rensesett i esken       Delenummer: EK 14 



 

EVER-WEAR 3-TRINN MOTORSYSTEMRENS 
OG LUFTSYSTEM BEHANDLING 
 
Inneholder ikke alkohol, og er derfor mer bruksvennlig overfor 
bilmekanikerens helse og følsomme motorkomponenter.   
 
Brukes kun av verksteder  
 
Beskrivelse 

EVER-WEAR’s komplette 3-trinns drivstoffsystem-rensepakke er til 
stor hjelp for å fjerne ujevn gange, dårlig tenning, tap av motoreffekt, 
tenning i eksospotte, motorbank etc. Forbedrer motoreffekten, og 
reduserer drivstofforbruk og skadelige utslipp. EVER-WEAR 3-trinns 
drivstoffsystem-rens rengjør hurtig, effektivt og ufarlig. 

Anvendelser 
  Kan brukes på alle bensinbiler og biler med MULTEC og ”pintle-less” 
injektorer. Vil ikke påvirke oksygensensoren eller skade 
komponentbelegg. Ikke bruk Luftsystemrens på diesel eller wankelmotorer. 

Produkter  Fordeler 
Trinn 1—Drivstoffsystem-rens Et kvalitets, high-tek produkt som er laget for å rense drivstoffsystemet fra 

tank til eksosrør. Et konsentrert produkt som løser opp alle typer avleiring-
er. Effektiv rengjøring av injektorer, forgasser, ventiler og forbrennings-
kammer. Fjerner vann fra drivstoffsystem. Smører injektorer, ventiler, 
øvre del av sylinder og ringer. Forbedrer samtidig forbrenningen og 
reduserer eksosutslipp. 

 
Trinn 2— Oljesystem-behandling  Oljesmørende rengjøringsstoffer fjerner avleiringer og avsetninger. Inne-

holder friksjonsreduserende stoffer som beskytter friksjonsflatene under 
rengjøringen. Dette oljebaserte produktet er laget for å være i motoren til 
neste oljeskift, samtidig som det gir en fullstendig rengjøring for hele 
oljesystemet. 

 
Trinn 3—Luftsystem-rens  En totrinns avleirings-rens. Rengjør hurtig alle avleiringer i innsugnings-

kanaler, ventiler, stempler og forbrenningskammer. Langtidsvirkende 
stoffer fortsetter å mykgjøre og oppløse motvillige avleiringer over lengre 
tid. Smører under rengjøringen. Motvirker at avleiringer og belegg bygges 
opp i katalysatoren, dermed reduseres utslipp av skadelige stoffer. Et 
produkt uten alkohol/metanol, ufarlig for motor, miljø og verkstedarbeider. 

 

 

Forpakning:8- 3 Trinns rensesett i esken       Delenummer: EK 10 



 

EVER-WEAR 3-TRINN DRIVSTOFFSYSTEMRENS 
OG LUFTSYSTEM-BEHANDLING 
 
( M E D  E K - 1 0 T  L U F T S P J E L D R E N S )  
 
Inneholder ikke alkohol, og er derfor mer bruksvennlig 
overfor bilmekanikerens helse og følsomme 
motorkomponenter. 

Brukes kun av verksteder  

Beskrivelse 
EVER-WEAR’s fullstendige 3-trinns drivstoffsystem-rensepakke er til stor hjelp for å fjerne ujevn gange, dårlig 
tenning, tap av motoreffekt, tenning i eksospotte, motorbank etc. Forbedrer motoreffekten og reduserer 
drivstofforbruk og skadelige utslipp. EVER-WEAR 3-trinns drivstoffsystem-rens rengjør hurtig, effektivt og ufarlig. 

Anvendelser 
  Kan brukes på alle bensinbiler og biler med MULTEC og ”pintle-less” injektorer. Vil ikke påvirke oksygensensoren 
eller skade komponentbelegg. Ikke bruk Luftsystemrens på diesel eller wankelmotorer. 

Produkter ................................... Fordeler 
Trinn 1—Drivstoffsystem-rens Et kvalitets, high tek produkt som er laget for å rense drivstoffsystemet fra 

tank til eksosrør. Et konsentrert produkt som løser opp alle typer 
avleiringer. Effektiv rengjøring av injektorer, forgasser, ventiler og 
forbrenningskammer. Fjerner vann fra drivstoffsystem. Smører injektorer, 
ventiler, øvre del av sylinder og ringer. Forbedrer samtidig 
forbrenningen og reduserer eksosutslipp. 

 
Trinn 2—Luftreguleringsspjeld og luftinntaksrens Rengjør luftinntak og luftspjeld. Renser raskt og 

effektivt vekk polymerbelegg, karbon og andre aveiringer. Smører 
luftspjeldet og alle bevegelige deler. Forhindrer riving og at avleiringer byger 
seg opp der hvor det er kritiske toleranser. Skader ikke følsomme materialer 
eller komponenter. Kan også brukes på FORD’s luftmanifold. Kan også 
brukes på kontrollventiler og oksygen sensorer. 

 
Trinn 3—Luftsystem-rens  En totrinns avleirings-rens. Rengjør hurtig alle avleiringer i 

innsugningskanaler, ventiler, stempler og forbrenningskammer. 
Langtidsvirkende kjemikalier fortsetter å mykgjøre og oppløse motvillige 
avleiringer over lengre tid. Smører under rengjøringen. Reduserer at 
avleiringer og belegg bygges opp i katalysatoren, derved reduseres 
skadelige utslipp. Et produkt uten alkohol/metanol, ufarlig for motor, miljø 
og verkstedarbeider. 

 

 

Forpakning:8- 3 Trinns rensesett i esken                   Delenummer: EK 10T 



 

EVER-WEAR 2-STEP D R I V S T O F F - S YSTEMR E N S  OG 
LUFTSYSTEM BEHANDLING 

Inneholder ikke alkohol og er derfor mer bruksvennlig 
overfor bilmekanikerens helse og følsomme 
motorkomponenter. 
 
Brukes kun av verksteder  
 
Beskrivelse 

EVER-WEAR’s 2-trinns drivstoffsystem-rensepakke er til stor hjelp for å fjerne 
ujevn gange, dårlig tenning, tap av motoreffekt, tenning i eksospotte, motorbank 
etc. Forbedrer motoreffekten og reduserer drivstofforbruk og skadelige utslipp. 
EVER-WEAR 2-trinns drivstoff og luftsystemrens rengjør hurtig, effektivt og ufarlig. 

Anvendelser 
Kan brukes på alle bensinbiler og biler med MULTEC og ”pintle-less” injektorer. Vil ikke påvirke oksygensensoren 
eller skade komponentbelegg. Ikke bruk Luftsystemrens på diesel eller wankelmotorer. 

Produkter ................................... Fordeler 
Trinn 1—Drivstoffsystem-rens Et kvalitets, high-tek produkt som er laget for å rense drivstoffsystemet fra 

tank til eksosrør Et konsentrert produkt som løser opp alle typer 
avleiringer. Effektiv rengjøring av injektorer, forgasser, ventiler og 
forbrenningskammer. Fjerner vann fra drivstoffsystem. Smører injektorer, 
ventiler,øvre deler av sylinder og ringer. Forbedrer samtidig forbrenningen 
og reduserer eksosutslipp. 

 
Trinn 2—Luftsystem-rens En totrinns avleirings-rens. Rengjør hurtig alle avleiringer i 

innsugningskanaler, ventiler, stempler og forbrenningskammer. 
Langtidsvirkende stoffer som fortsetter å mykgjøre og oppløse motvillige 
avleiringer over lengre tid. Smører under rengjøringen. Reduserer at 
avleiringer og belegg bygges opp i katalysatoren derved reduseres 
skadelige utslipp. Et produkt uten alkohol/metanol, ufarlig for motor, miljø 
og verkstedarbeider. 

 

 

Forpakning:12- 2 Trinns rensesett i esken                Delenummer: EK 11 



 

EVER-WEAR VENTIL-OG INJEKSJONSRENS. 
Effektivt konsentrat gir motorene en effektøkning som ekspertene kaller en "EVERCHARGE." 

2-trinns rengjøring som ikke inneholder alkohol. Den er derfor mer bruksvennlig overfor 
verkstedsarbeidere og følsomme komponenter. 

Brukes kun av verksteder 

Beskrivelse 
  EVER-WEAR Ventil-og luftsystemrens fjerner avleiringer og hjelper motoren til å puste fritt igjen. 
Bringer tilbake effekten, og reduserer drivstofforbruk og skadelige utslipp. Oljebaserte 
rengjøringstendsider av høy kvalitet gir en sikker 2-trinns rengjøring. 
 
1.     Løsningsmidler med lavt kokepunkt fjerner hurtig avleiringer og belegg fra innsugningskanaler, 

ventiler og forbrenningskammer. 
 
2.     Varmestabile komponenter ligger igjen og mykgjør og fjerner vanskelige, harde belegg, samtidig 

som de smører systemet. Disse varmestabile komponenter kommer til forbrenningskammeret 
og eksossystemet, hvor de fjerner avleiringer og øker effekten. Rengjør oksygensensoren for 
økt følsomhet. Rengjør katalysatoren for mindre utslipp av skadelige stoffer. Smører under 
rengjøringen. 

 
Inneholder ikke alkohol, metanol, etyl keton eller aceton, QMI Luftsystem rens er ikke skadelig for komponentene. Den 
angriper ikke pakninger og sensorer. Lager ingen ubehaglig eksos. 

Anvendelser 
Alle stempelmotorer, unntatt dieselmotorer. 
Tilføres via en EVER-WEAR dispenser. Brukes kun av opplært personell, som følger lett forstålig EVER-WEAR 
bruksanvisning. I motsetning til maskinrengjøring eller aerosolbaserte rengjøringssystemer, er det ikke behov for 
dyrt utstyr eller mange slanger og oppkoblinger for at EVER-WEAR Ventil-og induksjons-rens skal fungere. 

Inneholder: .............................. Fordeler 
Aromatiske løsemidler ............. Rengjør hurtig alle avleiringer i innsugningskanaler, manifold, ventiler, stempler 

og forbrenningskammer. Rengjør tennplugger, oksygensensor og 
eksoskatalysator. 

 
Rengjøringstensider  Medfører bedre rengjøring, motvirker rust og korrosjon Setter ned 

overflatespenningen mellom avleiringer og motorkomponenter. 
 
Alifatiske hydrokarboner .......... Mykgjør harde avleiringer, utfører en positiv rengjøring slik at en optimal 

luftstrøm gjenvinnes. Smører under rengjøringen, og beskytter mot senere 
avleiringer. 

 
Gummikomponenter ................. Bidrar til å vedlikeholde elastiteten i O-ringer og andre pakninger, beskytter dem 

mot å bli harde, sprøe og sprukne. 

 

Embalasje: 12- 475 ml flasker i esken Delenummer: EK 91 



 

EVER-WEAR LUFTINNTAKS-RENS 

 
Ikke rens bare halvparten av ditt drivstoff-og luftsystem. Brukes 
også for FORD’s luftinntaks manifold. 
 

Problemstillingen. 

Første skritt i rengjøring av drivstoff og luftinntak er å rense luftreguleringsspjeld. Når 
komponentene i luftinntakssystemet blir skitne og belagt med avleiringer, vil luftstrømmen bli 
forhindret i å blande seg korrekt med drivstoffet. Dette vil forårsaker ujevn tomgang, fusking, 
stopping, høyt drivstofforbruk og økte utslipp av skadelige stoffer. 

Løsningen 
  Ever-Wear Luftinntaks-rens rengjør spjeldhus og spjeld, noe som er meget viktig for at motoren skal 
yte optimalt. Den renser raskt og effektivt vekk polymerbelegg, karbon og andre aveiringer. 

Anvendelser 
For alle direkte innsprøytning-og forgassermotorer. 

Egenskaper · Fordeler 
Rengjøringskonsentrat Spesielt laget for at den raskt skal løse opp og fjerner karbon, avleiringer 

og andre forurensninger fra luftspjeld og luftinntaksystem. 
 
Smører og beskytter  Under og etter rengjøringen vil Ever-Wear Luftinntaks-rens smøre luftspjeldet og 

alle bevegelige deler. Forhindrer riving, og at avleiringer byger seg opp der hvor 
det er kritiske toleranser. 

 
Sikkerhet  Produsert etter.spesialoppskrift som på en miljøvennlig og komponentsikker 

måte rengjør alle avanserte materialer og komponenter. Kan også brukes på 
FORD’s luftmanifold. Kan også brukes på kontrollventiler og oksygen 
sensorer. (Ikke bruk forgasser og choke rensemiddelet i 
innsprøytningsmotorer, da produktet inneholder stoffer som kan skade 
følsomme komponenter). 

Embalasje:12- 354 ml flasker i esken Delenummer: EI 10 



 

EVER-WEAR DRIVSTOFFSYSTEMRENS- 
K O N S E N T R A T  
Effektit konsentrat gir motorene en effektøkning som ekspertene kaller en 
"EVERCHARGE."  

Konsentrat som ikke inneholder alkohol, metanol eller andre skadelige 
kjemikalier. 

Beskrivelse 
Et kvalitets, high-tek produkt som er laget for å rense drivstoffsystemet fra tank til eksosrør. Et 
konsentrert produkt som løser opp alle typer avleiringer samtidig som det fjerner vann og 
forurensninger gjennom forbrenningsprosessen. Rengjør drivstoff injektorer-for at de skal få tilbake, 
og bevare opprinnelige korrekte innstillinger, samtidig som det renser ventiler og 
forbrenningskammer. Dette ”alkoholfrie” rensestoffet smører samtidig som det reduserer framtidige 
avleiringer. Reduserer pinging og skadelige utslipp. 

Anvendelser 
For alle direkte-innsprøytning og forgassermotorer. Dette produktet er utmerket for alle båtmotorer og 
2-takts motorer. 

 

En 350 ml flaske behandler opp til 200 liter drivstoff. Bruk hele flasken. 

  Diesel: Ever-Wear's helt unike kombinasjon av komponenter ... Fordeler” (se nedenfor) har over tid vist seg å være 
meget effektiv for det industrielle marked 

Inneholder: · Fordeler 
Rengjøringskonsentrat Fjerner avleiringer, belegg og skadelige stoffer fra drivstoffsystemet og øvre del 

av sylinder. Rengjør fullstendig injektorer eller forgasser, samt andre 
innsugskomponenter. 

 
Fjerner vann  Fjerner skadelig fuktighet og beskytter mot rust og korrosjon. Løser opp vannet i 

drivstoffet ved å lage en hydrogenbinding mellom vann og drivstoffmolekylene. 
 
Forbrenningsforbedrer  Sinker forbrenningsprosessen for å få mer energi ut av drivstoffet samt å 

reduserer skadelige utslipp. Øker oktanet, og virker som en 
forbrenningskatalysator som gjør at drivstoffet blir fullstendig forbrent, noe som 
minsker pinging. 

  
Smører ......................................Smører drivstoffpumpe, injektorer, ventiler, øvre del av sylinder og øverste 

stempelring, og gir samtidig beskyttelse under rengjøringen. Beskytter mot 
fremtidige avleiringer. Er spesielt nyttig sammen med bensin uten blytilsetning. 

 

Forpakning                                 Delenummer 
12-475ml flasker i esken                                EF 90 



 

EVER-WEAR TRIPPEL-T DRIVSTOFFSYSTEMRENS 
                            “TUNE THAT TANK!” 
 
Konsentrat som ikke inneholder alkohol, metanol eller andre skadelige 
kjemikalier 

Beskrivelse 
Et kvalitets, high-tek produkt som er laget for å rense drivstoffsystemet fra tank til eksosrør. Et konsentrert 
produkt som løser opp alle typer avleiringer samtidig som det fjerner vann og forurensninger 
gjennom forbrenningsprosessen. Rengjør drivstoff-injektorer for at de skal få tilbake og bevare 
opprinneligekorrekte innstillinger, samtidig som det renser ventiler og forbrenningskammer. 
Dette ”alkoholfrie” rensestoffet smører samtidig som det reduserer framtidige avleiringer. Reduserer 
pinging og skadelige utslipp. 

Anvendelser 
For alle direkte-innsprøytning og forgassermotorer. Dette produktet er utmerket for alle 
båtmotorer og 2-takts motorer. 
 
En 236 ml flaske behandler opp til 100 liter drivstoff. Bruk hele flasken. 
 
Diesel: Ever-Wear's Trippel-T helt unike kombinasjon av komponenter ... Fordeler” (se 
nedenfor) har over tid vist seg å være meget effektiv for det industrielle marked. 

Inneholder: ............................... Fordeler 
Rengjøringskonsentrat .............Fjerner avleiringer, belegg og skadelige stoffer fra drivstoffsystemet og øvre 

del av sylinder. Rengjør fullstendig injektorer eller forgasser, samt andre 
innsugskomponenter. 

Fjerner vann ............................ Fjerner skadelig fuktighet og beskytter mot rust og korrosjon. Løser opp 
vannet i drivstoffet ved å lage en hydrogenbinding mellom vann og 
drivstoffmolekylene. 

Forbrenningsforbedrer ........... Sinker forbrenningsprosessen for å få mer energi ut av drivstoffet, samt å 
reduserer skadelige utslipp. Øker oktanen, og virker som en 
forbrenningskatalysator som gjør at drivstoffet blir fullstendig forbrent, noe 
som minsker pinging. 

Smører ..................................... Smører drivstoffpumpe, injektorer, ventiler, øvre del av sylinder og øverste 
stempelring, gir samtidig beskyttelse under rengjøringen. Beskytter mot 
fremtidige avleiringer. Er spesielt nyttig sammen med bensin uten 
blytilsetning. 

 

 

 

 

Forpakning Delenummer 
24- 236 ml flasker i esken (TTT 10) 



 

EVER-WEAR DRIVSTOFFINJEKTOR RENS 
Konsentrat, som ikke inneholder alkohol, metanol eller andre 
skadelige kjemikalier 

Beskrivelse 
Et kvalitets, high-tek produkt som er laget for å rense drivstoffsystemet fra tank til 
eksosrør Et konsentrert produkt som løser opp alle typer avleiringer samtidig som det fjerner 
vann og forurensninger gjennom forbrenningsprosessen. Rengjør drivstoff-injektorer for at 
de skal få tilbake og bevare opprinnelige riktige innstillinger, samtidig som det renser 
ventiler og forbrenningskammer. Dette ”alkoholfrie” rensestoffet smører samtidig som det 
reduserer framtidige avleiringer. Reduserer pinging og skadelige utslipp. 

Anvendelser 
For alle direkte-innsprøytning og forgassermotorer. Dette produktet er utmerket for alle 
båtmotorer og 2-takts motorer. 
En 325 ml flaske behandler opp til 100 liter drivstoff. Bruk hele flasken. 

Inneholder: ...............................Fordeler 
Rengjøringskonsentrat Fjerner avleiringer, belegg og skadelige stoffer fra 

drivstoffsystemet og øvre del av sylinder. Rengjør 
fullstendig injektorer eller forgasser, samt andre 
innsugskomponenter. 

 
Forbrenningsforbedrer ................Sinker forbrenningsprosessen for å få mer energi ut 

av drivstoffet samt å reduserer skadelige utslipp. Øker 
oktanet og virker som en forbrenningskatalysator så drivstoffet blir 
fullstendig forbrent, noe som minsker pinging. 

 
Smører  Smører drivstoffpumpe, injektorer, ventiler, øvre del av sylinder og øverste 

stempelring, og gir samtidig beskyttelse under rengjøringen. Beskytter mot 
fremtidige avleiringer. Er spesielt nyttig sammen med bensin uten 
blytilsetning. 

 

 

 

Forpakning Delenummer 
24-325ml flasker i esken (EI 80) 



 

EVER-WEAR LUFTINNTAKS-RENS 
2-trinns rengjøring inneholder ikke alkohol, og er derfor mer bruksvennlig 
overfor bilmekanikere og følsomme komponenter. 

Beskrivelse 
EVER-WEAR Luftinntaksrens fjerner avleiringer og hjelper motoren til å puste fritt igjen. Bringer 
tilbake effekten og reduserer drivstofforbruket og skadelige utslipp. Oljebaserte 
rengjøringstendsider av høy kvalitet gir en sikker 2trinns rengjøring: 
 
1.    Løsningsmidler med lavt kokepunkt fjerner hurtig avleiringer og belegg fra innsugningskanaler, 

ventiler og forbrenningskammer. 
  
 2.     Varmestabile komponenter ligger igjen og mykgjør og fjerner vanskelige, harde belegg, 

samtidig som det smører systemet. Disse varmestabile komponenter kommer til 
forbrenningskammeret og eksossystemet, hvor de fjerner avleiringer og øker effekten. 
Rengjør oksygensensoren for økt følsomhet. Rengjør katalysatoren for mindre utslipp av 
skadelige stoffer. Smører under rengjøringen. 

 
Inneholder ikke alkohol, metanol, etyl keton eller aceton. QMI Luftsystem-rens er ikke skadelig for 
komponentene. Den angriper ikke pakninger og sensorer. Lager ingen ubehaglig eksos. 

Anvendelser 
Brukes i alle stempelmotorer, unntatt i dieselmotorer. 

Tilføres via en EVER-WEAR dispenser. Brukes kun av opplært personell, som følger lett forstålig EVER-WEAR 
bruksanvisning. I motsetning til maskinrengjøring eller aerosolbaserte rengjøringssystemer, er det ikke behov for 
dyrt utstyr eller  mange slanger eller oppkoplinger for at EVER-WEAR Ventil og Luftsystemrens skal fungere. 

Inneholder: .............................. Fordeler 
 
Aromatiske løsemidler  Rengjør hurtig alle avleiringer i innsugningskanaler, manifold, ventiler, stempler og 

forbrenningskammer. Rengjør tennplugger, oksygen sensor og 
eksoskatalysator. 

 
Rengjøringstensider ...................Medfører bedre rengjøring, motvirker rust og korrosjon. Setter ned 

overflatespenningen mellom avleiringer og motorkomponenter. 
 
Alifatiske hydrokarboner  Mykgjør harde avleiringer, utfører en positiv rengjøring slik at en optimal 

luftstrøm gjenvinnes. Smører under rengjøringen, og motvirker senere 
avleiringer. 

 
Gummikomponenter  Bidrar til å vedlikeholde elastiteten i O-ringer og andre pakninger, beskytter 

dem mot å bli harde, sprøe og sprukne. 

 

 

Forpakning Delenummer 
24-354ml flasker i esken EI 30 



 

EVER-WEAR TUNE-UP  K ONSENTRAT 

 
MOTORSUMP-TILSETNING 
 
Oljebasert oljetilsetning som rengjør, smører og vedlikeholder 
friksjonsflater. Inneholder ikke diesel eller andre skadelige 
stoffer. 

Beskrivelse 
Et oljebasert smørende rengjøringsmiddel. Konsentrat, for effektiv fjerning av avleiringer, samtidig 
som den beskytter og gir motoren en stille behaglig gange. 
Forbedrer oljesirkulasjonen og reduserer slitasjen i motoren. Frigjør fastlåste stempelringer og øker 
kompresjonen. Reduserer oljeforbruk, gjennomslag og minsker avfallstoffer i motoroljen. Frigjør 
fastbrente ventiler og løftere, fornyer o-ringer, pakninger og forseglinger. Reduserer friksjonen og 
smører samtidig som den beskytter komponenten under rengjøringen. 
Rengjør og forbedrer smøreevnen, samtidig med at ventil-og løfterstøy blir redusert. 

Anvendelser 
Kan brukes i smøreoljen både på bensin og dieselbiler. 

Inneholder: ..........................................Fordeler 
Smøreolje  EVER-WEAR Tune-Up konsentrat er topp kvalitets smøreolje som 

vedlikeholder riktig viskositet og forbedrer smøreevnen For sikker 
gjennomgående, langtidsvirkende forbedring av motorens 
funksjoner. 

Oljebasert rengjøringskonsentrat  Rengjøringstendsider skurer vekk karbonbelegg og andre avleiringer. 
Frigjør fastbrente ventiler og løftere, samtidig som god sirkulasjon av 
smøreolje gjennom hele motoren opprettholdes. Frigjør 
stempelringer, reduserer kompresjonstap og oljeforbruk. 

Friksjonsnedsettene midler  Forbedrer smøringen i kritiske områder, og beskytter mot tap av 
smøring under rengjøringen. Rengjør og forbedrer smøreevnen, 
samtidig med at ventil og løfter støy blir redusert. 

Hjelpetensider  Hjelper til med å holde forurensninger i suspensjon under 
rengjøringen. 

Pakningsfornyer ......................................Mykgjør O-ringer og andre pakninger. 

Inneholder ikke klorstoffer eller andre skadelige kjemikalier. Klorstoffer (saltsyre HCL) som finnes i mange 
oljetilsetninger kan forårsake korrosjon og skade på O-ringer, 
pakninger og forseglinger. 

 

 

 

Forpakning Delenummer 
24-325ml flasker i esken EO 70 



 

EVER-WEAR DRIVSTOFFSYSTEMRENS 

 
Konsentrat som ikke inneholder alkohol, metanol eller andre 
skadelige kjemikalier 

Beskrivelse 
Et kvalitets, high tek produkt som er laget for å rense drivstoffsystemet fra tank til eksosrør. Et 
konsentrert produkt som løser opp alle typer avleiringer samtidig som det fjerner vann og 
forurensninger gjennom forbrenningsprosessen. Rengjør drivstoff injektorer for at de skal få 
tilbake og bevare opprinnelige riktige innstillinger, samtidig som det renser ventiler og 
forbrenningskammer. Dette ”alkoholfrie” rensestoffet smører samtidig som det motvirker 
framtidige avleiringer. Reduserer pinging og skadelige utslipp. 

Anvendelser 
For alle direkte-innsprøytning og forgassermotorer. Dette produktet er utmerket for alle 
båtmotorer og 2-takts motorer. 

 1 flaske på 350 ml flaske behandler opp til 200 liter drivstoff. Bruk hele flasken. 

Inneholder:  Fordeler 
Rengjøringskonsentrat Fjerner avleiringer, belegg og skadelige stoffer fra drivstoffsystemet og øvre 

del av sylinder Rengjør fullstendig injektorer eller forgasser, samt andre 
innsugskomponenter. 

Fjerner vann  Fjerner skadelig fuktighet og beskytter mot rust og korrosjon. Løser opp 
vannet i drivstoffet ved å lage en hydrogenbinding mellom vann og 
drivstoffmolekylene. 

Forbrenningsforbedrer  Sinker forbrenningsprosessen for å få mer energi ut av drivstoffet, samtidig 
reduseres skadelige utslipp. Øker oktanet og virker som en 
forbrenningskatalysator så drivstoffet blir fullstendig forbrent, noe som 
minsker pinging. 

Smører  Smører drivstoffpumpe, injektorer, ventiler, øvre del av sylinder og øverste 
stempelring, gir samtidig beskyttelse under rengjøringen. Beskytter mot 
fremtidige avleiringer. Er spesielt nyttig sammen med bensin uten 
blytilsetning. 

 

 

 

 

Forpakning                                Delenummer 
24- 350 ml flasker i esken EF 20



 
EVER-WEAR INJEKTORSKYLLEVÆSKE,KONSENTRAT 
Inneholde ikke alkohol, metanol eller andre skadelige  kjemikalier 

Brukes kun av verksteder 

 Beskrivelse 
I.P.C. er beregnet på bruk i profesjonelt drivstoffinjektors renseutstyr. 

Et konsentrert produkt som løser opp alle typer avleiringer. Rengjør drivstoff injektorer 
for at de skal få tilbake og bevare opprinnelige riktige innstillinger, samtidig som det 
renser ventiler, stempeltopper og forbrenningskammer. Dette ”alkoholfrie” rensestoff 
smører samtidig som det motvirker framtidige avleiringer. 

Inneholder: ...............................Fordeler 
Rengjøringskonsentrat Fjerner avleiringer, polymeringsprodukter, skadelige 

belegg og andre forurensninger fra 
drivstoffinjektorer, ventiler, stempeltopper, og øvre 
del av sylindere. Vil ikke skade coilen på injektorene, 
O-ringer, pakninger eller andre utsatte komponenter. 

Smører  Smører drivstoffpumpe, injektorer, ventiler, øvre del av 
sylinder og øverste stempelring, gir samtidig 
beskyttelse under rengjøringen. Beskytter mot 
fremtidige avleiringer. 

2-trinns rengjøring: ...................... 1. Løsningsmidler med lavt kokepunkt fjerner hurtig avleiringer og belegg fra 
innsugningskanaler, injektorer ventiler og forbrenningskammer. 

2. Varmestabile komponenter ligger igjen og mykgjør og fjerner vanskelige 
harde belegg, samtidig som de smører systemet. Disse varmestabile 
komponenter kommer til forbrenningskammeret og eksossystemet, hvor 
de fjerner avleiringer og øker effekten. Rengjør oksygensensoren for økt 
følsomhet. Rengjør katalysatoren for mindre utslipp av skadelige stoffer. 
Smører under rengjøringen. 

Bruksanvisning: 
Bland 1 del IPC med 3 deler drivstoff. Nøyaktig blanding vil variere ved forskjellig utstyr, kjøretøy og tilstand på 
forurensninger. Følg alltid  bruksanvisningen nøye. 

Ikke beregnet på å tilsette i drivstofftank. 

 

 

 

Forpakning Delenummer 
12-946 ml flasker i esken IPC 10 



 

EVER-WEAR LUFTINNTAK OG SPJELDRENS 
Ikke rens bare halvparten av ditt drivstoff og luftsystem. Brukes 
også på FORD’s luftinntaks-manifold. 
 

Problemstillingen 

Første skritt for å rengjøre drivstoff og luftinntak er å rense luftreguleringsspjeld. Når komponentene i 
luftinntakssystemet blir skitne og belagt med avleiringer, vil luftstrømmen bli forhindret fra å blande seg 
korrekt med drivstoffet, noe som forårsaker ujevn tomgang, fusking, stopping, høyt drivstofforbruk og 
økte utslipp av skadelige stoffer. 

Løsningen 
Ever-Wear Luftinntaksrens rengjør spjeldhus og spjeld, noe som er meget viktig for at motoren skal yte 

optimalt. Produktet fjerner polymerbelegg, karbon og andre aveiringer raskt og effektivt. 

Anvendelser 
For alle direkte-innsprøytning og forgassermotorer. 

Egenskaper  Fordeler 
Effektiv rengjøring  Spesiell kjemikalieblanding som gir trippeleffekt uten bruk av halogener (klor). 

Den inneholder istedet temperaturstabile tensider som hurtig og effektivt 
fjerner alle skadelige avleiringer og forurensninger. 

Smører og beskytter  Etter rengjøringen vil Ever-Wear smøre luftspjeldet og alle bevegelige deler. Den 
gir dobbel beskytelse ved at den smører samtidig som beskytter mot korrosjon. 
Forhindrer riving, og at avleiringer bygger seg opp der hvor det er kritiske 
toleranser. 

Sikkerhet  En spesialoppskrift som på en miljøvennlig og komponentsikker måte rengjør alle 
avanserte materialer og komponenter. Kan også brukes på FORD’s luftmanifold. 
Kan også brukes på tomgang-kontrollsventiler og oksygen-sensorer. (Ikke bruk 
forgasser og choke rensemiddelet i innsprøytningsmotorer, da produktet 
inneholder kjemikalier som kan skade følsomme komponenter). 

Bruksanvisning: 
1. Fest plastrøret til ventiltuppen på sprayboksen. 

2. Bring motoren til normal gangetemperatur og slå av motoren. 

3. Fjern luftdeksel og slanger så du kommer til forgasser og spjeld.  

4. Hold luftspjeldet helt åpent. Motoren skal være slått av. 

5. Sprøyt rensen inni i forgasseren og spjeld og la det stå å virke i 30 sekunder.  

6. Børst vekk avleiringer med en tannbørste eller en liten nylon-flaskekost.  

7. Etter børstingen sprøytes det på rensevæske igjen og overflaten tørkes ren med 

en klut. 

8. Gjenta hvis nødvendig. 

9. Sett på plass igjen luftdeksel og luftslange. Start motoren for å få vekk rensemiddelet og for å sjekke om alt er   

lufttett. 

Embalasje: 185 ml. 12 stk. i esken. Delenummer: EWTB 01 



 

EVER-WEAR SPJELD-OG LUFTINNTAKSRENS 

Ikke rens bare halvparten av ditt drivstoff og luftsystem. 
Brukes også på FORD’s luftinntaks-manifold. 
 
Problemstillingen. 

Første skritt for å rengjøre drivstoff og luftinntak er å rense luftreguleringsspjeld. Når 
komponentene i luftinntakssystemet blir skitne og belagt med avleiringer, vil luftstrømmen bli 
forhindret i å blande seg korrekt med drivstoffet, noe som forårsaker ujevn tomgang, fusking, 
stopping, høyt drivstofforbruk og økte utslipp av skadelige stoffer. 

Løsningen 
 
Ever-Wear Spjeld-og Luftinntaksrens rengjør spjeldhus og spjeld. Dette er meget viktig for at 
motoren skal yte optimalt. Produktet fjerner polymerbelegg, karbon og andre aveiringer raskt og 
effektivt. 

Anvendelser 
For alle direkte innsprøytning og forgassermotorer. 

Egenskaper  Fordeler 
Effektiv rengjøring  Spesiell kjemikalieblanding som gir trippeleffekt uten bruk av 

halogener (klor). Den inneholder i stedet temperaturstabile 
tensider som på en hurtig og effektiv måte fjerner alle skadelige avleiringer 
og forurensninger. 

Smører og beskytter  Etter rengjøringen vil Ever-Wear smøre luftspjeldet og alle bevegelige deler. 
Den gir dobbel beskytelse ved at den smører samtidig som beskytter mot 
korrosjon. Forhindrer riving og at avleiringer bygger seg opp der hvor det er 
kritiske toleranser. 

Sikkerhet  En spesial oppskrift som på en miljøvennlig og komponentsikker måte rengjør 
alle avanserte materialer og komponenter. Kan også brukes på FORD’s 
luftmanifold. Kan også brukes på tomgang kontrollsventiler og oksygen 
sensorer. (Ikke bruk forgasser-og choke rensemiddelet i 
innsprøytningsmotorer da produktet inneholder kjemikalier som kan skade 
følsomme komponenter). 

Bruksanvisning: 
1. Fest plastrøret til ventiltuppen på sprayboksen. 
2. Bring motoren til normal gangetemperatur og slå av motoren. 
3. Fjern luftdeksel og slanger så du kommer til forgasser og spjeld.  
4. Hold luftspjeldet helt åpent. Motoren skal være slått av.  
5. Sprøyt rensen inn i forgasser og spjeld og la det stå å virke i 30 sekunder.  
6. Børst vekk avleiringer med en tannbørste eller en liten nylon-flaskekost. 
7. Etter børstingen sprøytes det på rensevæske igjen, og overflaten tørkes ren med en klut. 
8. Gjenta hvis nødvendig. 
9. Sett på plass igjen luftdeksel og luftslange. Start motoren for å få vekk rensemiddelet og for å sjekke  

alt er lufttett. 

Forpakning:12- 340 ml flasker i esken Delenummer: TAC 3651 
Delenummer: EW-TBB 



 
3M SPJELD-OG LUFTINNTAKRENS  
Ikke rens bare halvparten av ditt drivstoff og luftsystem.  
Brukes også på FORD’s luftinntaks-manifold. 

Problemstillingen. 

Første skritt for å rengjøre drivstoff og luftinntak er å rense luftreguleringsspjeld. Når 
komponentene i luftinntakssystemet blir skitne og belagt med avleiringer, vil luftstrømmen bli 
forhindret ifra å blande seg korrekt med drivstoffet, noe som forårsaker ujevn tomgang, fusking, 
stopping, høyt drivstofforbruk og økt utslipp av skadelige stoffer. 

Løsningen 
3M Spjeld og Luftinntaksrens rengjør spjeldhus og spjeld. Dette er meget viktig for at motoren 
skal yte optimalt. Produktet fjerneren polymerbelegg, karbon og andre avleiringer raskt og 
effektivt. 

Anvendelser 
For alle direkt- innsprøytning og forgassermotorer. 

Egenskaper ...........................Fordeler 
Effektiv rengjøring  Spesiell kjemikalieblanding som gir trippeleffekt uten bruk av 

halogener (klor). Den inneholder istedet temperaturstabile 
tensider som på en hurtig og effektiv måte fjerner alle 
skadelige avleiringer og forurensninger. 
 

Smører og beskytter  Etter rengjøringen vil 3M Forgasser og Luftinntaksrens smøre luftspjeldet og 
alle bevegelige deler. Den gir dobbel beskytelse ved at den smører samtidig 
som beskytter mot korrosjon. Forhindrer riving og at avleiringer bygger seg 
opp der hvor det er kritiske toleranser. 
 

Sikkerhet  En spesial oppskrift som på en miljøvennlig og komponentsikker måte rengjør 
alle avanserte materialer og komponenter. Kan også brukes på FORD’s 
luftmanifold. Kan også brukes på tomgang-kontrollsventiler og oksygen 
sensorer. (Ikke bruk forgasser og choke rensemiddelet i 
innsprøytningsmotorer, da produktet inneholder kjemikalier som kan skade 
følsomme komponenter). 

Bruksanvisning: 
1. Bring motoren til normal gangetemperatur og slå av motoren, 
2. Fjern luftdeksel og slanger så du kommer til forgasseren og spjeld.  
3. Hold luftspjeldet helt åpent. Motoren skal være slått av. 
4. Sprøyt rensen inni i forgasseren og spjeld og la det stå og virke i 30 sekunder.  
5. Børst vekk avleiringer med en tannbørste eller en liten nylon-flaskekost.  
6. Etter børstingen sprøyter det på rensevæske igjen, og overflaten tørkes ren 
med en klut. 
7. Gjenta hvis nødvendig. 
8. Sett på plass igjen luftdeksel og luftslange. Start motoren for å få vekk rensemiddelet og for å sjekke alt er 

lufttett. 

Forpakning:12- 340 ml flasker i esken Delenummer: 08866 



 

EVER-WEAR FORGASSER-OG CHOKERENS 
Frigjør trege eller fastlåste forgassere og choker  
 
Beskrivelse 

Frigjør, renser og løser opp automatiske choker, manifold-temperaturregulator, 
forgasserstag og kanaler. 
 
Tjener også som et utmerket penetrerende middel som løser opp tette vaskelig tilgjengelige 
kanaler, og glideflater som er tette eller fastlåst av karbon eller korrosive belegg. 

Egenskaper 
• Hurtigvirkende. 

• Løser opp polymeringsstoffer og andre avleiringer. 

• Meget anvendelig til frigjøre og løse opp en rekke vanskelig tilgjengelige, fastlåste eller tette 

komponenter. 

Bruksanvisning: 
Merk: 

Forgasser og Chokerens vil fjerne maling. Hvis den kommer på maling eller lakk, skyll med vann omgående!  

 

Forgasser: 

1. Fest plastrøret på ventiltuppen på sprayboksen. 

2. Fjern luftfilter når motoren er slått av. 

3. Sprøyt synlige deler av forgasser, både utvendig og innvendig. 

4. Start opp motoren og sprøyt inn i forgasseren. 

5. Juster luft/drivstoffblanding. 

6. Fullfør renseprosessen ved å sprøyte utsiden av forgasser inntil den er ren. 

Forgasser stag: 
Spyl forgasserstag inntil all olje og avleiringer blir borte. 

Automatiske choker: 
Demonter luftfilter og sprøyt forgasse- og chokerens direkte på chokespjeld-aksling, åpning og 
steng choken med hånden. Fjern chokedeksel og start motoren. La motoren gå og sprøyt 

Forgasse- og chokerens inn i vakuumsylinder. Etter at mekanismen er ren og frigjort settes deksel og 

luftfilter på plass. 

Manifold-temperaturregulator: 
Sprøyt Forgasser-og chokerens på endene av varmeventilakselen. Motoren skal være kald. La det stå å virke 

en stund. Bearbeid mekanismen inntil den er frigjort. 

Forpakning:12- 418 ml flasker i esken Delenummer: TAC 30 



 
EVER-WEAR MOTORBEHANDLING 
Med PTFE gir den aller beste beskyttelse.  

 Beskrivelse 
Spesiallaget for å binde PTFE kjemisk til friksjonsflaten. Like glatt som ”våt is mot våt 
is”. Danner et slitesjikt, som forlenger motorens liv, samt øker dens ytelse. 

Anvendelser 
Alle motorer, inkludert bensin, diesel, propan og alternativ energi. Utmerket for turbo og 
superladede motorer. 

Erstatt ganske enkelt 1 liter motolje med 1 liter Ever-Wear Motorbehandling ved 

oljeskift. På større motorer brukes 20 % av oljemengden. 

Beskrivelse og fordeler 
Egenskaper .................. Fordeler 
Spesiallaget PTFE  Ever-Wear’s MOTORBEHANDLIG inneholder PTFE med høymolekylær 

spesifikk vekt, som gir unik langtidsvirkende beskyttelse, nevnt i Guiness 
Rekordbok som ”våt is mot våt is.” 

Kjemisk upåvirkelig PTFE er kjemisk upåvirkelig (reagerer ikke med andre kjemikalier) og har i over 50 år vist 
seg å være miljøvennlig. Også  brukt i medisinsk behandling. 

Metall klargjøring  Spesielle kjemikalier klargjør metalloverflaten før behandlingen. 
Hjelpetensider............................ Tilveiebringer PTFE for maksimal styrke i behandlingen. 

Bindemidler  Spesielt laget for å binde eller feste PTFE til alle friksjonsflater (metall 
mot metall) som smøres. 

Mikrotynt .................................... Under en mikron i tykkelse, vil ikke redusere toleransene på friksjonsflatene. 

Blir festet permanent  PTFE behandlingen forblir på friksjonsflaten, vil ikke følge med oljen, når 
motoren stopper. 

Reduserer slitasje  Reduserer slitasje med 30-90%,Dette vises ved hjelp av oljeanalyse. 
Økt livstid på motorer og mindre friksjonsvarme. 

Ytelse ....................................... Øker ytelsen ved å minske friksjon. 

Brukes med  Er blandbar med alle typer motorolje, inkludert syntetisk og 
halvsyntetisk. 

Sikkerhet   Laboratorietest (Sequence IIIE) viser at den er sikker å bruke, samt meget effektiv.  

Inneholder ikke klorstoffer (saltsyre Hcl) eller andre skadelige stoffer.  

 

 

 

 
 
Forpakning:12- 946 ml flasker i esken 
Delenummer: EE 50 

 



 

EVER-WEAR OVER 5-80 

Beskrivelse 
 
Et konsentrert smøreoljeprodukt som smører og vedlikeholder motorkomponentene så 
motorer over 5 år eller 80.000km skal få økt livslengden. Reduserer friksjonen og smører 
samtidig som den beskytter komponenten for å forlenge motorens liv. 
 
Beskytter og gir motoren tilbake kraft og myk gange. Oljesmørende rengjøringsstoffer fjerner 
avleiringer og avsetninger. Frigjør fastlåste stempelringer og øker kompresjonen. 
Reduserer oljeforbruk, gjennomslag og reduserer avfallstoffer i motoroljen. Frigjør 
fastbrente ventiler, løftere og fornyer O-ringer, pakninger og forseglinger. Forbedrer 
oljesirkulasjonen. 
 
Stopper oljelekkasjer ved å mykgjøre pakninger og forstørre pakningene slik at lekkasjene 
stopper opp. Inneholder ingen skadelige aromatiske løsemidler som vil forårsake ukontrollert 
esing av pakning, og tap av fleksibilitet. Fornyer og kondisjonerer komponenter samtidig 
som den bringer tilbake spensten i pakninger som er i ferd med å takke for seg. Beskytter 
mot uttørking, krymping, oppløsning, sprekkdannelser og at pakningene blir harde. 

 
Fordeler 

• Forbedrer oljens smøreegenskaper og forlenger motorens liv. 

• Hjelper mot tap av oljens viskositet. 

• Forbedrer og fornyer pakninger og O-ringer. 

• Beskyttelse mot bilfabrikantenes lange oljebytte intervaller. 

• Stopper lekkasjer. 

Anvendelser 
Laget for bruk i eldre motorer. Kan brukes i smøreoljen både på bensin og dieselbiler. 

Inneholder ...........................................Fordeler 
Friksjonsnedsettende midler ............... Forbedrer smøringen i kritiske områder, og forlenger motorens liv. 

Pakningsfornyer  Mykgjør o-ringer og andre pakninger samtidig som den stopper 
oljelekkasjer. 

 
Viskositets-stabiliserende for motoroljen.  Beholder viskositeten og smøreevnen for beskyttelse og 

lang driftssikker kjøring. 
 
Oljebasert rengjøringskonsentrat ....... Rengjøringstendsider skurer vekk karbonbelegg og andre avleiringer. 

Frigjør fastbrente ventiler og løftere, samtidig som det oppretholdes 
god sirkulasjon av smøreolje gjennom hele motoren. Frigjør 
stempelringer, reduserer kompresjonstap og oljeforbruk. 

 
Hjelpetensider ...................................... Hjelper til med å holde forurensninger i suspensjon slik at de kan 

fjernes gjennom bunnpannen ved oljeskift. 

Embalasje: 24-354ml. flasker i esken. Delenummer: EOS 550 



 

EVER-WEAR OLJESYSTEM-BEHANDLING 

Oljebasert oljetilsetning som rengjør, smører og vedlikeholder 
friksjonsflater. Inneholder ikke diesel eller andre skadelige 
stoffer. 

 

Beskrivelse 
Et oljebasert smørende rengjøringsmiddel. Et konsentrert produkt, som effektiv fjerner 
avleiringer, samtidig som det beskytter og gir motoren en stille behaglig gange. 
 
Forbedrer oljesirkulasjonen og reduserer slitasjen i motoren Frigjør fastlåste stempelringer 
og øker kompresjonen. Reduserer oljeforbruk, gjennomslag og minsker avfallstoffer i 
motoroljen. Reduserer friksjonen og smører samtidig som den beskytter komponenten 
under rengjøringen. 
 
Dette oljebaserte produktet skal være i motoroljen fram til neste oljeskift. Det fører til at den 
gamle oljen dreneres mer fullstendig ved neste oljeskift. 

Anvendelser 
Kan brukes i smøreoljen både på bensin og dieselbiler. 

Inneholder:  Fordeler 
Smøreolje  De fleste motorrenser inneholder billige løsemidler som reduserer 

viskositet og smøring. EVER-WEAR OLJESYSTEM-BEHANDLING 
inneholder kun førsteklasses oljebaserte hydrokarboner som 
opprettholder riktig viskositet og smører, samtidig som den renser 
meget effektivt. 

 
Oljebasert rengjøringskonsentrat  Rengjøringstendsider skurer vekk karbonbelegg og andre avleiringer. 

Frigjør fastbrente ventiler og løftere samtidig som den opprettholder 
god sirkulasjon av smøreolje gjennom hele motoren. Frigjør 
stempelringer, reduserer kompresjonstap og oljeforbruk. 

 
Friksjonsnedsettende midler  Forbedrer smøringen i kritiske områder, og beskytter mot tap av 

smøring under rengjøringen. 
 
Hjelpetensider  Hjelper til med å holde forurensninger i suspensjon under 

rengjøringen. 
Pakningsfornyer .................................... Mykgjør O-ringer og andre pakninger 
 
Inneholder ikke parafin eller andre farlige stoffer Parafin eller andre aggressive stoffer som finnes i 

mange motorrenser kan redusere smøringen og skade O-ringer og 
andre pakninger. 

Selges som en del av EK 10 settet 



 

EVER-WEAR MOTORRENS 
”Ikke hell ren olje i en skitten motor” 
 
Motorvennlig oljebasert motorrengjøring uten skadelige kjemikalier eller 
parafin og diesel. 

Beskrivelse 
• Oljesmørende rengjøringsstoffer fjerner avleiringer og avsetninger i løpet av kort tid. 
•  

Forbedrer oljesirkulasjonen. 
•  

Gir motoren et lengre liv ved at den fjerner slitasjepartikler, noe som øker livstiden også 
på pakninger og O-ringer.  

•  
Frigjør fastlåste stempelringer og øker kompresjonen. Reduserer oljeforbruk, gjennomslag 
og minsker avfallstoffer i motoroljen. 

•  
Frigjør fastbrente ventiler, løftere og fornyer O-ringer, pakninger og forseglinger. 

•  
• Reduserer friksjonen og smører samtidig som den beskytter komponenten under 

rengjøringen. 
•  

Medvirker til at den gamle oljen dreneres mer fullstendig. 

Anvendelser 
Kan brukes i smøreoljen både på bensin og dieselbiler. 

Innhold og fordeler 
Innholder .................................. Fordeler 
Konsentrerte oljebaserte rengjøringstendsider  Rengjøringstendsider skurer vekk karbonbelegg og andre 

avleiringer. Frigjør fastbrente ventiler og løftere, samtidig som de 
opprettholder god sirkulasjon av smøreolje gjennom hele motoren. 
Frigjør stempelringer. Reduserer kompresjonstap, gjennomslag og 
oljeforbruk. 

 
Friksjonsnedsettene midler ..................... Forbedrer smøringen i kritiske områder, og beskytter mot tap av 

smøring under rengjøringen. 
 
Hjelpetensider  Hjelper til med å holde forurensninger i suspensjon slik at de 

kan fjernes gjennom bunnpannen ved oljeskift. 
 
Pakningsfornyer ......................................Mykgjør O-ringer og andre pakninger 
 
Inneholder ikke parafin, diesel eller andre farlige stoffer.  Parafin, diesel eller andre aggressive stoffer som 

finnes i mange motorrenser kan redusere smøringen og skade O-
ringer og andre pakninger. 

Forpakning: Delenummer: 
24-354ml flasker i esken EO 40 



 

EVER-WEAR OLJEBEHANDLING. 

Fordeler 
•  Forbedrer oljens smøreegenskaper. 
• Motvirker tap av oljens viskositet. 
•  Fjerner forurensninger og avleiringer. 
•  Beskyttelse mot bilfabrikantenes lange oljebytte-intervaller.  

Beskrivelse 
Et oljebasert smørende rengjøringsmiddel. Et konsentrert produkt, som effektivt fjerner avleiringer, 
samtidig som den beskytter og gir motoren en stille behaglig gange. 
 
Reduserer friksjonen og smører samtidig som den beskytter komponenten for å forlenge 

motorens liv. 
 
Frigjør fastlåste stempelringer og øker kompresjonen. Reduserer oljeforbruk, gjennomslag og 

minsker avfallstoffer i motoroljen. Frigjør fastbrente ventiler, løftere og fornyer O-ringer, pakninger og forseglinger. 
Forbedrer oljesirkulasjonen. 

Anvendelser 
Kan brukes i smøreoljen både på bensin og dieselbiler. 

Fordeler  Fordeler 
Friksjonsnedsettene midler ................ Forbedrer smøringen i kritiske områder, og forlenger motorens liv. 
 

Pakningsfornyer ...................................Vedlikeholder elastiteten til O-ringer og andre pakninger 

 
Er viskositets stabiliserende for motoroljen.  Beholder viskositeten og smøreevnen Dette gir beskyttelse 

og lang, driftssikker kjøring. 
 
Oljebasert rengjøringskonsentrat  Rengjøringstendsider skurer vekk karbonbelegg og andre avleiringer. 

Frigjør fastbrente ventiler og løftere, samtidig som de opprettholder god 
sirkulasjon av smøreolje gjennom hele motoren. Frigjør stempelringer, 
reduserer kompresjonstap, gjennomslag og oljeforbruk. 

 
Hjelpetensider Hjelper til med å holde forurensninger i suspensjon, slik at de kan 

fjernes gjennom bunnpannen ved oljeskift. 

Forpakning: 
24- 325 ml flasker i esken 

Delenummer:  
EOP 60 



 
EVER-WEAR LekkVekk OLJELEKKASJESTOPPER 
Stopper oljelekkasjer, mykgjør og fornyer pakninger.  
 
Fordeler 

• Stopper oljelekkasjer, mykgjør og fornyer pakninger hurtig og effektivt. 

• Rehabiliterer gamle pakninger, mykgjør og beskytter mot vanskelige driftsforhold. 

• Hjelper mot uttørking, krymping, krakelering, og at pakningene blir harde. 

• Utmerket til forebyggende vedlikehold. 

• Inneholder ingen skadelige aromater eller klorstoffer, sikker i bruk i alle typer 

oljesystemer. 

Problemstillingen. 
Skitne oljeflekker på parkeringsplasser forteller at en mengde biler lekker olje. 
Det blir anslått at 46 % av bilene lhar problemet. Dette er et miljøproblem som kan løses med LekkVekk. 
Hovedårsaken til lekkasje er at pakningene oksideres og at mykheten trekkes ut av pakningene av olje og 
varme. Etter hvert som pakningene fortsetter å krympe og bli harde, øker lekkasjeproblemet. Hvis ikke skaden 
repareres, så kan det føre til havari på motorer, girkasser, differensial, servostyringer etc. 
 
Oljelekkasjer fortsetter fordi reparasjoner ofte blir utsatt på grunn av høye verkstedskostnader og fordi 
man har dårlig tid. Mange bilister ignorerer problemet, og kjører med lekkasje, i stedet for å reparere den. 

Løsningen 
Stopper oljelekkasjer ved å mykgjøre og forstørre pakningene slik at lekkasjene stopper opp. Ever-Wear 
LekkVekk Inneholder ingen skadelige aromatiske løsemidler som vil forårsake ukontrollert esing av pakning 
og tap av fleksibilitet. 
 
Ever-Wear LekkVekk fornyer og kondisjonerer komponenter samtidig som den bringer tilbake spensten i pakninger 
som er i ferd med å takke for seg. Beskytter mot uttørking, krymping, oppløsning, sprekkdannelser og at pakningene 
blir harde. 
 
Gir forebyggende vedlikehold ved å forhindre lekkasjer før de begynner. Da varme og oksidasjon fra oljesystemet 
forårsaker at pakningene begynner å nedbrytes, vil alle motorkjøretøyer over 5 år ha fordel av Ever-Wear 
LekkVekk’s fornyende egenskaper. Selv om ingen pakning består for ”alltid”, så vil Ever-Wear LekkVekk ofte 
kunne forhindre oljelekkasjer eller utsette reparasjoner til en mer passende tid.Løser problemet for alle de som må 
forholde seg til oljelekkasjer og vedlikehold av oljesystemer. 

Anvendelser 
Laget for alle typer motorer, girbokser (manuelle og automatkasser) kardanger, servostyringer, hydraulikkanlegg, 
kompressorer, pumper, etc. Ever-Wear LekkVekk er blandbar med alle typer smøreoljer. 

Bruksanvisning 
Fyll på 3 % av total oljemengde 
En flaske (100ml.) vil behandle motoren på de fleste personbiler. 

 

Forpakning:24- 100 ml flasker i esken Delenummer: ES 81 



 

EVER-WEAR ATF OLJESKIFTER OG RENSEMASKIN. 
For service av Automatgear. 

Beskrivelse 
ATF-oljeskifter lar bilmekanikeren foreta 
en gjennomgående rens og fullstendig 
utskifting av gammel olje på 
gearkassen. Siste nytt i teknologi innen 
oljeskift for automatkasser gjør denne 
maskinen til den mest anvendbare på 
markedet. 
Se baksiden av arket for detaljer. 

Egenskaper 
• Benytter gjennomstrømskontroll.  

-Åpner for rask servicetid (under 8 
minutter) også på 
lavtrykkssystemer. 

-Fyller på og fjerner samme mengde 
ATF olje,automatisk, forhindrer 
overfylling. 

 
• En maskin for alle typer ATF oljer. 
•  
• Komplette adoptersett for alle typer 
bile følger med. 
•  

• Solid konstruksjon, helstøpt plast. 

Ruster ikke. 

Selvregulerende tanker for ny og 

brukt olje. 

Kompakt og mobil. 

• Kan tappe ut og fylle på bestemte 

mengder. 

Kan gjøre ”ta av bunnpannen-
service. 

.Lett å justere oljemengden 
• Automatisk oljesirkulasjon i slutten 

på oljeskiftet. 

 

Delenummer: 94500 Ekstra tank: 94216 
 Fortsettelse neste side 



EVER-WEAR ATF Oljeskifter og rensemaskin. (forts.) 
 
EVER-WEAR ATF Oljeskifter har mange egenskaper som gjør bilmekanikerens 
arbeid mer effektiv, problemfri og gir større inntjening. 
 
Fremgangsmåten. 

 Så snart maskinen er koplet til automatkassens kjølerør, er bruken, like enkel 
som å slå på en bryter.  
 
Maskinen vil automatisk identifisere og justere væskens strømretning. 
Gammel væske blir fjernet i samme tempo som ny væske blir tilført, takket 
være kontrollsystemet. Dette kontroll-systemet muliggjør det hurtig oljeskift, selv 
på lavtrykssystemer som på Toyota og Ford. 
 
Når utskiftingen er ferdig vil væsken automatisk bli resirkulert til 
automatkassen, for å unngå skade. Hvis en siste justering ønskes, kan det 
gjøres ved hjelp av en bryter, enten det er behov for å fylle på eller tappe noe 
ut. 
 
For ekstra beskyttelse og enkel bruk har ATF Oljeskifteren fargekodede 
beholdere. Det gjør at denne maskinen kan brukes på alle typer ATF oljer. 
Bilmekanikeren kan ganske enkelt fjerne ”Ny olje” beholderen for en type 
ATF olje og sette inn en annen. 

Spesifikasjoner 
Dimensjoner:  102cm. H x 61cm. B x 56cm. D. 

Vekt (tom):  33,5 kg.  

Beholder:  Lav densitet polyetylen 

Strøm:  12 Volts DC 

Kanner (ny og gammel væske):  Kapasitet 24 liter pr. kanne. 

Slanger:  3 meters lengde, varmebestandig med koplinger som 

stenges. 

Begrenset garanti:................ 1 år på arbeid og deler. 

(Spesifikasjoner kan forandres uten forbehold.) 

Ever-Wear/QMI 
Papyrusfabrikken 

N-3050 Mjøndalen 
Telefon: (47) 32877077 Telefaks: (47) 32877644 www.qmi.no 



 

EVER-WEAR Automatgearkasse-behandling med PTFE  
Den absolutt beste beskyttelse du kan gi. 
Lengre liv og mer kraft fra din automatgearkasse. 
Beskrivelse 

Automatgearkasser er kompliserte og arbeider under høy belastning og temperatur. Hvis kassen 
begynner å fuske, så fører det til mindre effekt og høyere drivstoffutgifter. Å reparere er svært dyrt. 
 
Beskyt din automatkasse med Ever-Wear’s PTFE teknologi, omtalt i 
Guinness rekordbok som ”våt is mot våt is”.Skaper et slitebelegg som bevarer friksjonsflatene 
og reduserer varmegang. PTFE-belegget fester seg permanent til metalloverflaten. Metall-mot metall 
friksjon får PTFE partiklene til å feste seg til metallet i et mindre enn 1 mikron tynt belegg. Etter 
behandlingen vil friksjonsflatene gli mot hverandre på superglatte PTFE belegg. EVER-WEAR’s PTFE-
behandling er permanent. Den er kjemisk upåvirkelig, og vil gi langtids-beskyttelse mot slitasje og korrosive 
angrep. Da behandlingen bare fester seg på metall, vil det ikke oppstå slurring på skivene i kassen, siden de er 
laget av fiber og metall. 

Anvendelser 
Alle automatkasser i personbiler. Kan brukes i alle typer ATF oljer. 

Bruksanvisning: 
Ryst flasken godt og tøm hele flasken (236ml.) inn i automatgearkassen. La motoren gå på tomgang i 5 minutter like 
etter påfylling. Gjenta behandlingen for hver 40.000 km. eller 
når du skifter ATF olje. 

Beskrivelse og fordeler 
Egenskaper  Fordeler 
 
Reduseret slitasje.            Øket levetid for automatkasse.  

Også tilgjengelig: 
Automatkasse- 

Rensepakke 
Delenummer: EA 64 

12 i k
 
Økt ytelse.                         Mindre effekttap som følge av friksjon. 
 
Redusert varmegang..            Fjerner ATF’s største fiende; varme. 
 
Lettere gearing.            Får kontrollmekanismene til å operere lettere. 
 
Fornyer pakninger og O-ringer..  Gir elastitet til pakninger og motvirker/reduserer lekkasjer. 

Ever-Wear’s AUTOMATGEARBEHANDLING inneholder PTFE med høymolekylær 
spesifikke vekt, som gir unik langtidsvirkende beskyttelse, nevnt i Guiness 
Rekordbok som ”våt is mot våt is.” 

 
Forbereder metallet til PTFE.      Spesielle kjemikalier klargjør metalloverflaten før behandlingen. 
 
Hjelpetensider.                          Tilveiebringer PTFE med maksimal styrke i behandlingen. 
 
Bindemidler .............................Er laget spesielt for at PTFE skal feste seg i porene på alle friksjonsflatene, 

uten å bygge seg opp, men bevarer de kritiske toleransene i systemet. 
 
Sikkerhet  Da clutch og bånd ikke blir behandlet vil det ikke oppstå slurring. 

Forpakning:12- 236 ml flasker i esken Delenummer EA 60 
Automatkasse rensepakke EA 64 



 

EVER-WEAR AUTOMATGEARKASSERENS- OG 
BEHANDLING 
 
Rens automatgearkassen før du må reparere den, rensen gir lengre liv og bedre effekt. 
 

Problemstillingen. 

Automatiske gearkasser produserer høye temperaturer og trykk i ATF oljen. Det 
forårsaker oksidasjon, nedbrytning av oljefilmen, redusert smøreeffekt og  
oppsamling av forurensninger som  etter hvert vil slite på pakninger, ventiler og 
friksjonsflater. Mangel på vedlikehold kan påvirke hvordan kassen gearer,  
forårsake lekkasjer og medføre et tidlig havari. 

Løsningen 
Rensing og behandling av automatgear-kassen før en skade oppstår vil spare 
kunden for store utgifter i reparasjoner eller bytte av kasse. Regelmessig 
vedlikehold gir den beste ”forsikring” mot dyre reparasjons-kostnader 
senere. 

 EVER-WEAR AUTOMATGEARKASSE-RENS 
 
En sikker, kraftig rens som løser opp og holder avleiringer, slitasjepartikler og forurensninger som kan 
forårsake oksidasjon i suspensjon. Skarpe slitasjepartikler som sliper aggressivt på pakninger, ventiler og 
friksjonsflater blir effektivt fjernet. Alle interne komponenter blir renset og vasket før påfylling av frisk, ny ATF- 
olje. 

EVER-WEAR AUTOMATGEARKASSE-BEHANDLING 
 
EVER-WEAR Automatgearkasse-behandling med PTFE er den absolutt beste beskyttelse du kan gi din 
gearkasse. Den forlenger livet og gir problemfri bruk. Inneholder friksjonsnedsettene smøremidler, og vil få 
gearkassen til å oppføre seg optimalt. Den vil redusere slitasje og øke holdbarheten på ATF-oljen. 
Tilsetningsstoffer vil holde kassen ren og få den til å geare lett og korrekt.  

Fordeler   
AUTOMATGEARKASSEREN- OG BEHANDLING gir følgende fordeler: 

• .Fjerner forurensninger og avleiringer fra alle komponentene i kassen. 

• .Fjerner aggressive slitasjepartikler og avleiringer. • .Kan brukes i alle typer ATF-oljer. 

• . Reduserer slitasje og for tidlig komponent-havari. • .Fornyer oppbrukte tilsetninger. 

• . Beskytter mot varme og belastning. • .Forlenger komponentenes liv. 

• . 
Motvirker oksidasjon og nedbryting av ATF-oljen. • .Forlenger O-ringer og pakningers liv. 

• . Reduserer kostbare reparasjoner grunnet havarier. • Får kontrollmekanismene til å operere lettere.

Forpakning: 12 sett i esken Delenummer: EA 65 



 

EVER-WEAR AUTOMATGEARKASSE-RENS OG GEARKASSE-
BEHANDLING med Vibrasjonssperre. 
Rens automatgearkassen før du må reparere den, rensen gir 
lengre liv og bedre effekt. 
Problemstillingen: 

Automatiske girkasser produserer høye temperaturer og trykk i ATF-oljen. Det forårsaker 
oksidasjon, nedbrytning av oljefilmen, redusert smøreeffekt og en oppsamling av 
forurensninger som etter hvert vil slite på pakninger, ventiler og friksjonsflater. Mangel på 
vedlikehold kan påvirke hvordan kassen gearer, forårsake lekkasjer og medføre et tidlig havari. 

Løsningen: 
 
Rensing og behandling av automatgear-kassen før en skade oppstår vil spare kunden 
for store utgifter i reparasjoner eller bytte av kasse. Regelmessig vedlikehold gir den beste ”forsikring” mot dyre 
reparasjons kostnader senere. 

 
EVER-WEAR AUTOMATGEARKASSE-RENS 

En sikker, kraftig rens som løser opp og holder avleiringer, slitepartikler og forurensninger som kan forårsake oksidasjon i 
suspensjon. Skarpe slitasjepartikler som sliper aggressivt på pakninger, ventiler og friksjonsflater blir effektivt fjernet. Alle 
interne komponenter blir renset og vasket før påfylling av frisk ny ATF olje. 

 
EVER-WEAR AUTOMATGEARKASSE-BEHANDLING med Vibrasjonssperre. 

En beskyttende tilsetning som er laget for å forbedre alle ATF oljer. EVER-WEAR AUTOMATGEARKASSE-
BEHANDLING med Vibrasjonssperre er laget av en unik blanding av syntetiske baseoljer for å forbedre effekten. 
Syntetiske oljer flyter bedre i kaldt vær og motstår oksidasjon og fordamping bedre. Inneholder 
friksjonsnedsettene stoffer som vil redusere slitasje og forlenge ATF oljen brukstid, samt forbedre effekten av 
automatkassa. Spesielt laget for at automatgirkassa skal fungere kjøligere, lengre og mer korrekt ved å eliminere 
vibrasjoner, ventiler som setter seg fast eller clutchlyder. Hi-tek løsning for dagens hardt kjørende fohjulsdrevne 
biler. 

Fordeler   
AUTOMATGIRKASSERENS OG BEHANDLING gir følgende fordeler: 

• Fjerner forurensninger og avleiringer fra alle komponentene i kassa 
• . Fjerner aggressive slitasjepartikler og avleiringer. • .Kan brukes i alle typer ATF oljer. 

 
Reduserer slitasje og for tidlig komponent havari. • .Beskytter mot varme og belastning 

. 
Stopper vibrasjoner med et aluminiumsbelegg. • .Forhindrer cluchlyder 

. 
Motvirker oksidasjon og nedbryting av ATF oljen • .Motvirker overoppheting og oksidasjon 

. 
Motvirker at ventiler eller govenor setter seg fast. • .Forlenger o-ringer og pakningers liv. 

. 
Reduserer kostbare reparasjoner grunnet havarier. • .Får kontrollmekanismene til å operere lettere

. 
 

Forpakning: 12 sett i esken Delenummer: EA 65 S 



EVER-WEAR AUTOMATGIRKASSE RENS 
Motvirk store utgifter i  reparasjoner før de skjer 
 

Problemstillingen. 

En riktig vedlikeholdt ATF olje er superviktig for hvor lenge en automatgirkasse vil fungere 
optimalt. De fleste automatgirkasser stopper opp fordi ATF oljen ikke blir byttet. 
 
Automatiske girkasser produserer høye temperaturer og trykk i ATF oljen. Det forårsaker 
oksidasjon, nedbrytning av oljefilmen, redusert smøreeffekt og en oppsamling av 
forurensninger som vil etter hvert slite mye på pakninger, ventiler og friksjonsflater. 
Mangel på vedlikehold vil påvirke hvordan kassa girer, kan forårsake lekkasjer og 
medføre et tidlig havari. 
 
I motsetning til motoroljen, er den tradisjonelle måten å skifte ATF olje på, at bunnpannen 
blir tatt av, bytte filter og pakning, for så å fylle etter ATF olje. Denne metoden bytter mindre enn 40 % av 

erteren, ventilene og kjølerørene. Ny 
jøretøyet. Når 

Ny ATF olje blir fylt på en skitten automatgirkasse, vil aggressive tensider vil få forurensninger, avleiringer og 
slitasjepartikler, til å bli oppløst i den nye ATF oljen, for så å flyte gjennom oljesystemet, med dens kontrollventiler. 

kt slitasje og mulige funksjonsprobllemer, inntil hele systemet er korrekt renset og få all den 
 Når ny ATF olje blander seg med de 60 % av gammel olje, så vil den nye oljen løse opp 

Løsni
sing og behandling av automat girkassa før en skade oppstår vil spare kunden for store utgifter i 

ot dyre 

  
 E  gamle oljen, fjerner avleiringer, rengjør 

rkassekomponentene, inkludert konverteren og kjøler. En sikker og kraftig rens som løser opp og holder i 
r 

n få 
e problemer. (Se Problemstillingen). 

 
Forde

jerner aggressive slitasjepartikler og avleiringer.      Kan brukes i alle typer ATF oljer. 

Bruk

:12- 325 ml flasker i esken               DELENUMMER: EA 63 

oljen. Derfor vil 60 % av den gamle ”problem” oljen være tilbake i konv
ATF olje inneholder mer overflateaktive stoffer enn noen annen olje i k

Dette vil medføre ø
gamle oljen skiftet.
gamle avleiringer, og gi en mørk forurenset farge til den nye blandingen. 

ngen 
Ren
reparasjoner eller bytte av kasse. Regelmessig vedlikehold gir den beste ”forsikring” m
reparasjons kostnader senere. 

ver-Wear Automatgirkasse rens bytter ut all den
gi
suspensjon avleiringer forårsaket av oksidasjon, slitasjepartikler og andre forurensninger. Skarpe slitasjepartikle
som sliper aggressivt på pakninger, ventiler og friksjonsflater blir effektivt fjernet. Alle interne komponenter blir 
renset og vasket før påfylling av frisk ny ATF olje. Rensing av system før ny olje blir påfylt, lar den nye ATF olje
smurt og utføre sine oppdrag uten at tidligere avleiringer skal forårsak

ler 
Ever-Wear Automatgirkasserens skyller og renser kassa og bytter ut ATF oljen.  

• Fjerner forurensninger og avleiringer fra alle komponentene i kassa før ny ATF olje fylles på 
• F
• Reduserer slitasje og for tidlig komponent havari      Forlenger o-ringer og pakningers liv. 
• Reduserer kostbare reparasjoner grunnet havarier.      Forbereder kassa til ny ren ATF olje 

sanvisning: 
1. Før servicen begynner, tøm Automatgirkasse rensen ned gjennom påfyllingsåpningen.  
2. Med giret i parkstillingen og håndbrekket på, kjør motoren i 8 til 10 minutter.  
3. Foreta automatgirkasse rensen og utskifting av ATF oljen, som beskrevet i bruksanvisningen fra Ever-Wear. 

AUTOMATGIRKASSE RENSEUTSTYR.  

Forpakning



 

EVER-
MED V
Forlenge
Problemet 

er produserer høye temperaturer og trykk i ATF oljen. Det forårsaker 
rt levetid 

p yre. 

Løsnin
 

nde middel som vil 

 
Inneholder en unik blanding av syntetiske baseoljer og er laget for å forbedre smøreeffekten. 
Syntetiske oljer flyter bedre i kalt vær og motstår oksidasjon og fordamping bedre. 
 
Inneholder friksjonsnedsettene stoffer som vil redusere slitasje og forlenge ATF oljen brukstid, 
samt forbedre effekten av automatkassa. 
 
Spesielt laget for at automatgirkassa skal fungere kjøligere, lengre og mer korrekt ved å eliminere 
vibrasjoner, ventiler som setter seg fast eller clutchlyder. 
 

Hi-tek løsning for dagens hardt kjørende forhjulsdrevne biler. 

Beskrivelse og fordeler 
Egenskaper  Fordeler 
Vibrasjonssperre teknologi.    Fjerner vibrasjoner, ventiler som setter seg fast eller clutchlyder 
Syntetiske baseoljer ................... Syntetiske oljer flyter bedre i kalt vær og motstår oksidasjon og 

fordamping bedre. 
Tilsetninger                               Fornyer oppbrukte tilsetninger. 

Gummi fornyer                               Forlenger o-ringer og pakningers liv. 

Reduserer slitasje  Økt levetid for automatkasse Hjelper mot at automatgirkassen blir 
ødelagt 

Økt ytelse                                Mindre effekttap fra friksjon 

Redusert varme og belastning      Fjerner ATF's største fiende; varme. 

Skifter gir lettere.                  Får kontrollmekanismene til å operere lettere. 

Pakning fornyer                   Gir elastitet til pakninger og motvirker/reduserer lekkasjer. 

 

Forpakning: 12- 325 ml flasker i esken Delenummer: EA 67 

WEAR AUTOMATGIRKASSE BEHANDLING  
IBRASJONSSPERRE. 
r automatgirkassens levetid og øker dens effekt.  

  Automatiske girkass
oksidasjon, nedbrytning av oljefilmen, redusert smøreeffekt, noe som alltid fører til reduse
å girkassen. Feil på girkassen gir effekttap og dårlig drivstofføkonomi. Reparasjoner er d

gen 

EVER-WEAR Automatgirkasse med vibrasjonssperre teknikk er et beskytte
forbedre alle typer ATF oljer. 



 

EVER-WEAR AUTOMATGIRKASSE BEHANDLING 
Forlenger automatgirkassens levetid og øker dens effekt. 

ger livet og gir problemfritt bruk. 

Beskr

ninger. 

ningers levetid. 

Økt levetid for automatkasse. Hjelper mot at automatgirkassen får redusert 
levetid. 

       Mindre effekttap fra friksjon 

g 

ir 

r/reduserer lekkasjer. 

Embal  

 
Problemstillingen. 

 
 Automatiske girkasser produserer høye temperaturer og trykk i ATF oljen. Det forårsaker 
oksidasjon, nedbrytning av oljefilmen, mindre smøreeffekt, noe som alltid fører til redusert 
levetid på girkassen. Feil på girkassen gir effekttap og dårlig drivstoff 
Økonomi. Reparasjoner er dyre. 

Løsningen 
 
EVER-WEAR Automatgirkasse behandling med PTFE er den absolutt beste beskyttelse du 
kan gi din girkasse. Den forlen
Inneholder friksjonsnedsettene smøremidler og vil få girkassa til å oppføre seg optimalt. Den vil 
redusere slitasje og øke holdbarheten på ATF oljen. Tilsetningsstoffer vil holda kassa ren og få den 
il å gire lett og korrekt. t

. 

ivelse og fordeler 
Egenskaper  Fordeler 
 

Tilsetninger                              Fornyer oppbrukte tilset

Pakning fornyer                 Forlenger o-ringer og pak

 Reduserer slitasje  

Økt ytelse                       

Redusert varme og belastnin    Fjerner ATF's største fiende; varme. 

Skifter gir lettere. ........................  Får kontrollmekanismene til å operere lettere. Pakning fornyer. G

elastitet til pakninger og motvirke

asje:12- 236 ml flasker i esken Delenummer: EA 66



 

EVER-WEAR Friksjonsmodifisert ATF oljetilsetning. –
 virke som en 

riksjonsmodifisert ATF olje. 

• Eagle   • Honda      • Hyundai • Toyota • Saturn 

us  • Mitsubishi • Sterling 

lje. Må ikke brukes på CVT biler. 
i fra 

 
 den kontrollerer friksjonsevnen til clutcher og bånd. ATF oljen må også 

verføre varmen fra friksjonen som oppstår i konverteren og andre friksjonsflater, inkludert 
clutchplatene som kan i løpet av sekunder nå temperaturer på over 

e brukstemperaturer varierer mellom 65 til 87 °C), forhjulsdrevne automatgirkasser kan 
 som 107 til 121 °C). 

 
Beskrivelse og fordeler 

ring. ................ ergi gjennom overføringene. 

erter clutche
Stopper lyder fra clutch platene. e ester gir unik smørefilm med høy viskositets indeks, noe 

et smøreevne, som er til stor hjelp da 
ksjonsbehov.  

o, accumulatorer, 

 Begrenser overoppheting og oksidasjon, 
Forlenger ATF oljen brukstid.      Forbedrer oksidasjons stabiliteten under varme. Fjerner varme gjennom 

større hastighet på oljen. Reduserer brukstemperaturen. Økt hastighet på 
ATF oljen, samt mindre friksjon, vil sette ned brukstemperaturen og øke 
livstiden på oljen og girkassen. Forbedret trykkstabilitet på ATF oljen, samt 
mindre metall t stiden på oljen og girkassen. 

Oppfyller eller overgår fabrikantenes spesifikasjoner.   
Brukt i riktige mengder så oppfyller eller overgår produktet fabrikantenes 
spesifikasjoner, når det gjelder Spesial smøremidler og 
Friksjonsmodifiserte anvendelser. 

Bruksanvisning: 
Bytt ut all ATF olje i girkassen med Dexron® III / Mercon® ATF olje. Til personbiler og mindre lastebiler bruk en 
flaske (296 ml.) HFM ATF tilsetning til en automatgirkasse. For større kjøretøy som har 12 liter eller mer i 
girkassa, og for ATF+4 anvendelser, tilsett 30ml for hver liter med ATF olje. Fyll den i mens motoren går på 
tomgang i parkgir. 

Sjekk peilepinne eller bilmanualen for riktig oljetype. Må ikke brukes sammen med Mercon® V Ikke overfyll..  

Emballasje: 6- 296 ml flasker i esken Delenummer: EA 61 

Helsyntetisk, konverterer Dexron® III / Mercon® ATF olje til å
f

Beskrivelse 
Helsyntetisk, spesielt laget for konvertere og forbedre Dexron® III / Mercon® ATF olje. 
For at den skal fungere som en friksjonsmodifisert ATF olje for bruk i: 

 • Jeep    • Plymouth • Accura • Chrysler   • Dodge  

• Lex

• Automatgirkasser laget for ATF +3, ATF +4, SLF, SP-III, T-IV 
. Andre bruksområder som trenger en friksjonsmodifisert ATF o
Automatgirkassen er en komplisert enhet. ATF oljen har mange oppgaver den overfører energ
motoren gjennom en automatisk clutch, kontrollerer girkassens interne hydrauliske system, smører
lagre, gir, samtidig som
o

600 °C. Selv om optimal
nå temperaturer så høye

Egenskaper  Fordeler 
Bevirker korrekt gi Gir en jevnere giring og reduserer tap av en

Får hard giring til å bli mykere. 
Vibrasjonslås i konv ne. 

 Syntetisk
som gir ATF oljen forbedr
automatgirkassen har helt spesielle fri

 
Lar komponentene fungere fritt.  Hjelper din automatgirkasse til at komponentene fungerer fritt. Torque 

konverter, planetgirene, bånd, clutcher, girventiler, serv
govenor og modulator. 

il metall slitasje, vil øke bruks
 



 

rconV® olje  

elsyntetisk, spesielt laget for å konvertere og 
Dexron® III /  Mercon® ATF olje til å fungere som en Mercon V®  ATF olje, så 

V ATF 

1997 og senere i 
r også brukt i 1998 kjøretøy med 

R70W) girkasser. 
 fjerner konverter vibrasjoner, noe som 

p s bil øyeblikkelig. EVER-WEAR M-V ATF tilsetning er laget 
fra s e produkter, spesielt når 

 

Beskr

og penger, ikke nødvendig å lagerføre Mercon V® ATF olje. 

.................Gir jevnere giring og reduserer effekttap gjennom kraftoverføringene. 
Forbedrer giring i kaldt vær, gjør hard giring mykere. 

komponentene fungerer fritt. Torque

Konverterclutch vibrasjonsbrem  av 

er 

Bruk
Bytt ut all ATF olje i girkassen med 
en flaske (296 ml.) HFM ATF tilsetn
girkassa, tilsett 30ml for hver liter m
ark. 

Ikke overfyll. 

 
 
 

Delenummer 

EVER-WEAR M-V ATF Oljetilsetning. –Helsyntetisk,  
Konverterer Dexron® III / Mercon® ATF olje til å virke som en Me
 
Beskrivelse 
Ever-Wear M-V ATF tilsetningen er h
forbedre 
den forbedrer friksjonsstabiliteten og forhindrer konverter vibrasjoner. Ever-Wear M-
tilsetning forlenger brukstiden på oljen, og sparer tid og penger 
• Mercon V® ble introdusert av Ford Motor Company i 1997 for bruk i 

A4LD-E (4R44E) og i 5R55E girkasser. Mercon V® e
AX4N og AX4S transaksler, pluss i AODE-W (4

Ever-Wear M-V ATF tilsetning virker med en gang og
hjel er deg til å behandle din kunde

yntetiske baseoljer og virker mye bedre enn mineraloljebasert
t gde jelder I ekstrem varmt eller I kaldt vær. 

® ®MERK: Mercon V ATF olje kan brukes hvor Mercon  blir anbefalt, men Mercon kan ikke 
brukes i stedet for Mercon V® ATF olje  

ivelse og fordeler 
Egenskaper ......................Fordeler 
 

Økonomi .......................................Sparer tid 

Smøreforbedrer. ..........

Temperatur stabil  Motstår overoppheting og oksidasjon, øker friksjonsstabiliteten og oljens 
brukstid. 

.Hjelper din automatgirkasse til at Lar komponentene fungere fritt. .
kon

 
verter, planetgirene, bånd, clutcher, girventiler, servo, accumulatorer, 

govenor og modulator. 
s Forhindrer at torque konverteren låser seg og begynner å vibrere, på grunn

girkassen unike friksjonsbehov. 
Oppfyller eller overgår fabrikantenes spesifikasjoner.  

Dexron® III / Mercon® ATF olje behandlet med M-V ATF tilsetning oppfyll
kravene for kjøretøy som bruker Mercon V® type ATF olje. 

sanvisning: 
Dexron® III / Mercon® ATF olje. Til personbiler og mindre lastebiler bruk 
ing til en automatgirkasse. For større kjøretøy som har 12 liter eller mer i 
ed ATF olje. Tilsettes mens motoren går på tomgang og giret står i 

p
Sjekk peilepinne eller bilmanualen for riktig oljetype. 

Forpakning 
6- 350 ml flasker i esken EA 62 



 

EVE
Den p
 
Beskri

  

Egenska
• F

fjerne

lling. Lar mekanikeren foreta nøyaktig 

• Hurtigkoplinger med adoptere. Adopter sett for de fleste 

Fremgangsmåten. 
bytter festet til d

gjennom en adopter som følger med m eretter slåes 

 
Kjølesystemets trykkventil vil kunne t

før o

Spesifikasjoner 
Dimensjoner: ..........104 cm. H x 46

Vekt (tom): ...............33,5 kg.  

...12 Volts DC 

koplinger som stenges. 

forandres uten forbehold.) 

EWC 101 

Adapter 

pakke 

R-WEAR RADIATORRENSER OG KJØLEVÆSKEBYTTER 
rofesjonelles valg for service av kjølesystem. 

velse 
 

Ever-Wear's Kjølevannsbytter lar mekanikeren foreta en fullstendig 
rens og utbytting på en enkel måte. 

per 
oretar rens og utbytting i løpet av mindre enn 15 minutter. 

 
• Kjølesystemets trykkventil gjør det mulig å fjerne varm 

kjølevæske under trykk, også væsken i ekspansjonstanken. 
 

• Har vakuum system slik at væsken i ekspansjonstanken kan 
s. 

 
• Har system for etterfy

etterfylling helt til slutt, 
 

kjøretøy. 

Ever-Wear Kjølevanns en øvre radiator slangen 
askinen. D

bryteren på og den nye kjølevæsken erstatter den gamle. 

a vekk trykket fra 
kjølesystemet slik det er mulig å justere kjølevæskemengden både 

g etter service. 

 cm. B x 66cm. D 

Strøm: .................

Tank kapasitet .........27 liter 

Slanger:  3 meters lengde, varmebestandig med 

Begrenset garanti. 1 år på arbeid og deler. (Spesifikasjoner kan 

Maskin delenummer: 



 

EVER-WEAR KJØLEVÆSKEBYTTER OG SYSTEMRENSER  
stem. 

ns 
 på en enkel måte. 

Egens
•

 enn 15 minutter. 

varende kjølevæske. 
• Hurtigkoplinger med adoptere. 

e 
systemer. 

ste kjøretøy. 

ndige adaptere. 
 bryter kontroll 

e. Lett å tømme. 
 har fargekoden 

rge på brukt væske. 

jør det 
 

tisk væsk
forhindrer vannpu  i slutten på utbyttingen. 

rfyll når jobben er gjort. 

 

 

 

Maskin delenummer: 9400 Ekstra tank Delenummer 94216 
 

Den profesjonelles valg for 
service av kjølesy

 
Beskrivelse 

 
  Ever-Wear's Kjølevannsbytter lar 
mekanikeren foreta en fullstendig re
og utbytting
Se baksiden av arket for detaljer. 

kaper 
 Foretar rens og utbytting i løpet av 
mindre

• En maskin for både vanlig og 
langtids

 
Adopter sett for de fleste kjøretøy. 
Kommer til på vanskelig

Hurtigkoplinger med adopter sett 
for de fle

- Varmebesta
• Automatisk en

(ingen ventiler eller kaner å 
justere). 

• Solid konstruksjon. Helstøpt plast. 

Ruster ikke. 
Selvregulerende tanker for ny og 

brukt kjølevæsk
Ny kjølevæske

grønn, rødfa

Mobil og kompakt design 
• Kjølesystemets trykkventil g

mulig å fjerne varm kjølevæske
under trykk, også væsken i 
ekspansjonstanken. 

• Automa e sirkulasjon 
mpen i fjerne kjølevæske

• To liter med kjølevæske blir igjen som reserve for å nøyaktig ette

Fortsettelse på baksiden 



EVER-WEAR KJØLEVÆSKEBYTTER OG SYSTEMRENSER (fortsettelse) 

Fremgangsmåten. 

sken erstatter den gamle. 
 vil kunne ta vekk trykket fra kjølesystemet 

 mulig å justere kjølevæskemengden både før og etter 

Trykkmåler 

Lys for brukt 
kjølevæske 

Automatisk 
1stk bryter 
kontroll (ingen 
ventiler eller 
kraner å 
justere). 

Hard anodisert aluminium Nylon varmeskjold Automatisk 
stengbare kuplinger 

Spesifik
Dim  x 61cm. B x 56cm. D. 

Ve 28 kg.  

B tet polyetylen 

Strø lts DC 

Kan ske):  Kapasitet- 24 liter pr. kanne. 

S ters lengde, varmebestandig med koplinger som stenges. 

Be

(Spe

Ever-Wear/QMI 
Papyrusfabrikken 
N-3050 Mjøndalen 

Telefon: (47) 32877077 Telefaks: (47) 32877644 www.qmi.no 

Ever-Wear Kjølevannsbytter festes til den øvre radiator slangen 
r med maskinen. Deretter slåes gjennom en adopter som følge

bryteren på og den nye kjølevæ
Kjølesystemets trykkventil
slik det er
service. 

asjoner 
ensjoner: ........................ 102cm. H

kt (tom): ............................

eholder: ............................. Lav densi

m: .................................. 12 Vo

ner (ny og gammel væ

langer: ............................... 3 me

grenset garanti: ................ 1 år på arbeid og deler. 

sifikasjoner kan forandres uten forbehold.) 



 

EVER-WEAR RADIATOR PRODUKTER 

R A D I A T O R  R E N S  
 og forurensninger. 

• Effektiv mot rust, metaljoner, forkalkninger som binder seg til overflaten. Løser opp avleiringer ved å 
blokkere deres evne til å binde seg til underlager via kjemiske prosesser. 

• Er alkalisk, sikker for pakninger og slanger. 
• Laget for bruk sammen med etylen glykol, polyetylen glykol, propylen glykol og ester typer  

Forpakning:12-354 ml flasker i esken          Delenummer:TLF 105 

R ADIATORB E H A N D L I N G  O G  V A N N P U M P E S M Ø R E R  
• Vedlikeholder evnen til varmeoverføring og medfører lav korrosjon i høyt belastede systemer 
• Innholder antirust midler 
• Nøytraliserer aggressive syrer. Er varme og kjemisk stabil. 
• Opprettholder de riktige tilsetninger og reserve alkalitetet. 
• Forlenger kjølevæskens og slangenes brukstid  
• Fjerner oksygen slik at rusting ikke oppstår delet varer lengre. 
• Begrenser systemet for jern, aluminium og a . 
• Laget for bruk sammen med etylen glykol, l, propylen glykol og ester typer 

Forpakning: 12 – 354 ml. 12 flasker i eske : TLF 106 

R ADIATOR L e k k V e k k  L e k k a s j e s t o p p e r  
• Organiske og syntetiske fibrer lager en soli . 
• Inneholder ikke natrium eller kalium silikat fo sjen. 
• En gangs behandling, trenger ingen ett , ingen gjennomrens. 
• Fornyer kjølesystemets effekt ved å fjerne r og forurensninger. 
• Er sikker for pakninger og slanger. 
• Laget for bruk sammen med etylen glykol, polyetylen glykol, propyle

atortettere inneholder natrium eller kalium silikat in vannoppløsning 
forsegling, men problemet er at det 
il det forårsake forstoppelse der 

n.) 
Delenummer: TLF 104 

• Fornyer kjølesystemets effekt ved å fjerne avleiringer
• Motvirker overoppheting av motor. 
• Fjerner oljeforurensninger og avleiringer 

 og kjølemid
ndre metaller

 polyetylen glyko
n. Delenummer

d lekkasjeplugg
r å stenge lekka

erbehandling
 avleiringe

n glykol og ester typer 
• Mange radi
Som blir harde i 45 til 60 grader celsius. Det lager en effektiv 

også blir hardt i kjølevæsken, så hvis det ikke blir skylt straks, så v
det ikke er ønsket.  
Merk: (Noen lekkasjer behøver mekanisk reparasjo

Forpakning: 12 354 ml. 12 flasker i esken. 

 



 

EVER-WEAR KJØLESYSTEM KJØLESYSTEMPRODUKTER 

t ved å fjerne avleiringer og forurensninger. 

r, 

er og slanger 

12 354 ml. flasker pr. kartong        TLF 105D 

EVE
rmeoverføring og medfører lav korrosjon i høyt belastede 

g kjemikalie stabil 
teten 

g kjølem

F LF 106D 

EVE EFORBEDRER. 
 en solid lekkasjeplugg. 

. 
•

sker. 
In kkasjen. Vannoppøsning av natrium og kalium 

ius. Det la en problemet er at det og blir 
sken, så hvis det ikke blir skylt straks, så vil toppelse der det ikke er ønsket. Merk: 

(Noen lekkasjer behøver mekanisk reparasjon.) 
Forpakning: 12 stk 354 ml flasker pr. kartong            Delenummer: TLF 104D 

Også tilgjengelig  
 
 
 
 
 
Forpakning  
Delenummer 

EVER-WEAR KJØLESYSTEM RENS 
• Fornyer kjølesystemets effek
• Motvirker overoppheting av motor. 

nger • Fjerner oljeforurensninger og avleiri
• Effektiv mot belegg, rust og kalkavleiringe
• Løser opp avleiringer ved å blokkere deres evne til å binde seg til underlager via 

kjemiske prosesser. 
• Er alkalisk, pH 12,5- 13,5, sikker for pakning
• Laget for bruk sammen med etylen glykol, polyetylen glykol, propylen glykol og ester typer 

Spesial kjølevæsker. 
Forpakning Delenummer

R-WEAR KJØLEVÆSKEFORSTERKER  
• Vedlikeholder evnen til va

systemer 
• Innholder antirust midler 
. Nøytraliserer aggressive syrer. Verne o

. Fornyer tilsetningspakken . Opprettholder reserve alkali

. Forlenger kjølevæskens brukstid . Er sikker for pakninger og slanger. 

. Fjerner oksygen slik at rusting ikke oppstår o iddelet varer lengre. 

. Begrenser systemet for jern, aluminium og andre metaller. 

. Kan brukes I alle spesial kjølevæsker. 
orpakning: 12 354 ml. flasker pr. kartong        Delenummer: T

R-WEAR KJØLESYSTEM LEKKASJESTOPPER OG VÆSK
• Organiske og syntetiske fibrer lager
• Inneholder ikke natrium eller kalium silikat for å stenge lekkasjen. 
• En gangs behandling, trenger ingen etterbehandling, ingen gjennomrens
 Fornyer kjølesystemets effekt ved å fjerne avleiringer og forurensninger.  
• Er sikker for pakninger og slanger. 
• Spesial kjølevæ
neholder ikke natrium eller kalium silikat for å stenge le
Silikat som blir harde i 45 til 60 grader cels ger en effektiv forsegling, m

hardt i kjølevæ det forårsake fors

12 stk/esken 
TLF 107D 

12 stk/esken 
TLF 108D 

8 stk/esken 
TLF 109D 



 
EVER-WEAR TESTSTRIMLER FOR KJØLEVÆSKE 
For vanlig kjølevæske og for Dextrol. 
P
M ntervaler på kjølevæske av gode grunner. Et 
v er i systemet 
 
Fry
Nå eg kokepunktet begynner den å koke og går over til damp. Begge 
d
 
Syr ødelegges fra innsiden gjennom elektrokjemisk nedbryting. Andre 

tall erosjon, forårsaket 
av syredannelse som oppstår etter hvert som de kjemiske korrosjonsbeskytterene blir oppbrukt. 

se 
s æsker tilsetter 
k ytraliserende. Disse stoffene blir brukt opp etter hvert som tiden går. Når RA blir 
l rsake a  ned kjølesystemets komponenter. 

 
Løsnin

hjelp av fargekoder å se når det er tid for å ha service 
p et samme gjelder korrosjonbeskyttelse, Alt dette til 
k sjoner. 

Anvendelser 

Egens
B  etylenglykol (EG) og Dexcool. 

 
Le r gjør det mulig for også fargeblinde å se gråfargene 
 
F

 
N g siden 1960 årene med 

se av tilstanden på blod og urin 
hos pasienter. 

For allsidig bruk  Beste resultat når kjølevæsken er mellom +10° celsius til +45° celsius. For ekstra 
varme motorer, så vil en prøve i en spiseskje, raskt kjøles ned for korrekt måling. 

 
Bedre en refractometere.        Selv om refractometre er har tilgang på EG og PG kalibrering, så må bruk

hva slags kjølevæske som brukes. På blanding av PG og EG væsker så 
enda vanskeligere. Med Ever-Wear teststrimler for kjølevæske så behøver
brukerene vite hva slags kjølemedium som brukes. 

Forpakning: 50 teststrimler pr. flaske Delenummer: 2500 

roblemstillingen. 
otorfabrikanter anbefaler korrekte servicei

annskjøttet kjølesystem kan ødelegge alle del

se/kokepunkt Når svak kjølevæske nærmer seg frysepunktet utvikler det seg iskrystaller. 
r kjølevæsken nærmer s

eler kan føre til havari i kjølesystemet. 

ekorrosjon: Slanger 
komponenter i kjølesystemet fra toppakning til radiatoren kan skades av me

 
RA (Reserve alkalitet) utgjør den mengde av alkaliebuffere eller korrosjons beskyttel
om er igjen i kjølevæsken for å nøytralisere syrer som frigjøres. Produsenter av kjølev
jemikaler som skal være syrenø

av så vil akkumuleringen av syrer forå t korrosjon begynner å bryte

g
E

en 
ver-Wear teststrimler for kjølevæske gjør det mulig ved 
 kjølesystemet, når det gjelder fryse/kokepunkt. Då

undens evne til å spare utgifter på repara

Brukes til alle typer forbrenningsmotorer. 

kaper .................. Fordeler 
rukes med:  Alle typer kjølevæsker, inkludert propylenglykol (PG),

tt å lese  Sterke farge

argestrimlen,s  pH verdier:...Gul 7.0 (kritisk), lys grønn 7.5 (utilfredsstillende), grønn 8.00 (god), mørk 
grønn 11.0 (meget godt). 

yaktig  Denne teknologi for testiø ng av kjølevæske har utviklet se
stadig forbedringer. Den er i dag brukt også for analy

 

eren vite 
er det 

 ikke 

 



 

EVER
Kjøl m
Besk

l avleiringer fra 

Forde

• Løser opp bunnfall, silikat, gel og oljeforrurensninger. 

• Sikker for alle kjølesystemer og dens komponenter. 

ikker for pakninger og slanger og gjennvinningssystemer. 

Probl
• Dagens aerodynamiske design for biler, fullpakkete motorrom, og grillutforming kan begrense luftstrømning 

diatorer og hardt arbeidene motorer. 

• En tett radiator kan virke i orden på utsiden, men forårsake for lite kjølevæske og varmeoverføring. 

jøter og hvor kjølekanaler er festet til toppen av radiatoren, 

vari er str

Løsn

Anv r 
For alle typer person og laste
354 ml behandler 16 - 20 lite ke. 

systemer bru

Forp
24- 350 ml flasker i esken 

-WEAR RADIATORRENS 
otoren effektivt!  

rivelse 
t raskt og effektiv rensemiddel som fjerner rust, korrosjon, mineraE

kjølesystemet og løser opp silikat gel, forurensninger som olje og andre fremmedstoffer. 
Rengjør hurtig, effektivt og ufarlig hele kjølesystemet. Kjølevæsken gjennomflyt og 
varmeoverføring øker betraktelig. Sikker for alle kjølesystemer og dens komponenter. 

ler 
• Forurensninger skylles ut gjennom at systemet renses på en enkel måte. 

• Rengjør hurtig, effektivt og ufarlig hele kjølesystemet. 

• Kjølevæsken gjennomflyt og varmeoverføring øker betraktelig. 

• Motvirker overoppheting av motor. 

• Løsere opp belegg, rust og kalkavleiringer, 

• Er s

emstillingen. 

til ra
 

 
• Korrosjon forsaker lekkasjer, spesielt i sk

• Kjølesystem ha essende for bileieren og overoppheting kan raskt ødelegge motoren. 

ingen 
Kjølesystems havari resulterer ofte fra dårlig vedlikehold,som med bruk av regelmessig radiatorrens.  

endelse
bil kjølesystemer. 
r med kjølevæs

For større kjøle k profesjonelt mer Ever-Wear Kjølebehandling. 

akning Delenummer 
ER 70) 



 

EVER-WEAR KJØLESYSTEM BEHANDLING 
beste beskyttelse.   

Proble

, hvitt, 
ren og 

andre overflater. Avleiringer reduserer kjølevæskens flyt og varmeoverføringer på 
grunn av forstoppelse av kjølerør og isolasjon av overflaten. 

orrosjon forsaker lekkasjer, spesielt i 
v radiatoren, 

”lommer” i motorens kjølekappe og forårsaker 
 sylindere og ventilseter negativt. Denne type 

 det sees på temperaturmåleren. 

ppaknngslekkasje etc., og lager en 
lekappe. 

, og grillutforming kan begrense luftstrømning 

 E
a
skum er ditt kjølesystems levetid, inkludert komponenter som radiator 
v ale 
te

 
Anven

B
 

 og fordeler 

vetiden Rust og korrosjon beskyttelse og andre hjelpetilsetninger forhindrer at kjølerør og 
r blir angrepet av korrosjon og forårsaker lekkasje og tap av 

PTFE gir en ”kjemisk upåvirkelig” overflate som beskyttes mot rust og 

Gir en sikker, effektiv behand eskyttelse for alle interne 
forbrenningsmotorers kjølesy older ingen skadelige kjemikalier som 
kan skade slanger, pakninger eller som er uforenelig med 
resirkulasjonssystemer. 

Forpakning                                                          Delenummer 
24- 350 ml. flasker i esken ER 71 

Med PTFE for den aller 

mstillingen. 
En radiator kan virke i orden på utsiden, mens på innsiden: 

• Når vannet oppvarmes, separerer kalken fra vannet. Men når vannet kjøles
pulveraktig kalkholdig avleiringer legger seg på metaloverflatene på radiato

 
• Rust lages når jern, vann og oksygen reagerer. K

skjøter og hvor kjølekanaler er festet til toppen a
 
• Harde avleiringer samles opp i 

varmepunkter som kan påvirke
overoppheting kan forekomme uten at

 
• Rust og kalk forenes med olje fra vannpumpen, top

isolerende belegg på innsiden av motorens kjø
Også idag's aerodynamiske design for biler, fullpakkete motorrom
til radiatorer og hardt arbeidene motorer. 

Løsningen 
ver-Wear Kjølesystem behandling med PTFE er spesielt laget med beskyttende midler mot rust, korrosjon og 
vleiringer. Den inneholder også PTFE for behandling av hele kjølesystemet. Reduserer avleiringer, motvirker 

ming, alt for å gi maksimal kjøling. Forleng
annpumpe og andre. Smører, reduserer kostbare reparasjoner og hjelper motoren å holde sin optim
mperatur. 

delser 
rukes til alle typer forbrenningsmotorer. 

Beskrivelse
Egenskaper ...............Fordeler 
 
Forlenger le

andre komponente
kjølevæske. 

 
Med PTFE for den aller beste beskyttelse.   

korrosjon, samt reduserer friksjon. 
 
Sikkerhet  ling og b

stemer. Inneh



 

EVER-WEAR SERVOSTYRINGS RENSEUTST
Motvirk store utgifter i  reparasjoner før de skjer 

YR 

duserer høye temperaturer og trykk i 
s
oljefilmen
forure n
ventiler og
påvirke hv
lekkasjer 
 
Symp
lenge ute

• Mørk

• Se

• H

•

 

ord
rvostyring rensesett spyler og renser hele servosystemet fullstendig og bytter ut gammel servoolje 
lje. Gir følgende fordeler: 

er. 
e slitasjepartikler og avleiringer. 

onent havari. 
blem

• Bringer tilbake en sikke
• Gjør styringen igjen, stille, jevn og lett. 

• Reduserer kostbare re
Bruksanvisning: 

Følg prosedyren som følger me

 
Problemstillingen. 

 Servostyringen pro
ervo oljen. Det forårsaker oksidasjon, nedbrytning av 

, redusert smøreeffekt og en oppsamling av 
ns inger som vil etter hvert slite mye på pakninger, 

 friksjonsflater. Mangel på vedlikehold vil 
ordan servostyringen fungerer og kan forårsake 

å medføre et tidlig havari. 

tomer som indikerer at servosystemet har gått for 
n vedlikehold er: 

  farge på servooljen. 

rvostyringen gir ulyder. 

ard eller ujevn svinging.  

 Tung styring på ””kaldstart” 

• Tung styring 

• Oljelekkasjer 

Løsningen 
 Servostyringsystem rens og utskifting av gammel servo olje. Før skaden oppstår kan spare kunden for 
store reparasjonskostnader. Regelmessig vedlikehold gir den beste ”forsikring” mot dyre reparasjons 
kostnader senere. 

eler F
Ever-Wear Se
med ny frisk o

• Fjerner forurensninger og avleiring
• Fjerner aggressiv
• Fornyer smøreevnen 
• Reduserer slitasje og for tidlig komp
• Motvirker ventilpro er og ”ulyder” 

r og behagelig styring 

• Fornyer pakninger og motstår fremtidige kasjer lek . 
parasjoner grunnet havarier. 

d Ever-Wear rensemaskin. 

Delenummer: 75100 



 

EVER-WEAR SERVOSTYRINGS RENSEPAKKE 
Motvirk store utgifter i  reparasjoner før de skjer 
Problemstillingen. 

Servostyringen produserer høye temperaturer og trykk i se
forårsaker oksidasjon, nedbrytning av oljefilmen, redusert 
oppsamling av forurensninger som vil etter hvert slite mye
og friksjonsflater. Mangel på vedlikehold vil påvirke hvordan servostyring
fungerer og kan forårsake lekkasjer å medføre et tidlig havari. 
 
Symptomer som indikerer at servosystemet har gått for lenge ut

rvo oljen. Det 
smøreeffekt og en 
 på pakninger, ventiler 

en 

en vedlikehold er: 
• Mørk farge på servo oljen.              Vanskelig og ujevnt å dreie på rattet. 

er 
                 Tung styring på ””kaldoppstart 

Løsninge
 Servos g av gammel servoolje. Før skaden oppstår kan spare kunden for store 
repa ig vedlikehold gir den beste ”forsikring” mot dyre reparasjons kostnader 
sene . 
 
1. E VOSTYRINGS RENS 

 kraftig rengjører som løser opp avleiringer og holder det i oppløsning i væsken. Renser hele 
stemet rent for oksidasjonsprodukter, slitasjepartikler og andre forurensninger. 

el servo olje med ny olje basert på raffinerte baseoljer og utvalgte tilsetninger for å gi optimal 
beskyttelse året rundt. Beskytter mot slitasje, oksidasjon, korrosjon, skumming og forstoppelser. Fornyer pakninger 

inger. 

Forde
Eve er hele servosystemet fullstendig og bytter ut gammel servoolje med ny 
frisk j

. Fornyer smøreevnen 
sjepartikler og avleiringer. . Bringer tilbake en sikker og behagelig styring 

 . Motvirker ventilproblemer og ”ulyder” 
.  Fornyer pakninger og motstår fremtidige     

lekkasjer. 
net havarier. . Bringer tilbake en sikker og behagelig styring 

Bruksan
1. F tank. 

t som viser ”full” Ikke overfyll.. 
il 7 minutter, mens du svinger hjulene fra helt høyre til helt venstre flere ganger for å få 

5. Følg prosedyren som følger med Ever-Wear Servostyrings rensemaskin. 
EAR Servostyringsolje ned oljetanken til merket som viser ”full” Ikke overfyll.. 

høyre til helt venstre flere ganger for å lufte systemet. Sjekk nivået, hvis nødvendig fyll opp til ”full” 
merket. 

Forpakning 3 sett i esken Delenummer EP 81R 

• Servostyringen gir ulyder.               Oljelekkasj
• Tung styring                   

n 
tyringsystem rens og utskiftin

rasjonskostnader. Regelmess
re

VER-WEAR SER
Sikker å bruke. En
sy

 
2. EVER-WEAR SERVOSTYRINGS OLJE MED HJELPESTOFFER. 

Bytter ut gamm

og o-r

ler 
r-Wear Servostyring rensesett spyler og rens
 ole. Gir følgende fordeler: 
. Fjerner forurensninger og avleiringer. 

. Fjerner aggressive slita

. 
Gjør styringen igjen, stille, jevn og lett. 
Reduserer slitasje og for tidlig komponent havari.

. 

. Reduserer kostbare reparasjoner grun

visning: 
jerner gammel brukt servoolje fra servostyringens olje

AR Servostyrings rens ned oljetanken til merke2. Fyll nok EVER-WE
3. La motoren gå i 5 t

komme til over alt.  
4. Slå av motoren. 

6. Fyll nok EVER-W
7. Sving hjulene fra helt 



 

Ever-Wear SERVOSTYRING RENSEPAKKE
Motvirk store utgifter i  reparasjoner før de skjer 
Problemsti l l ingen 

EV
 utvalgte tilsetninger for å gi optimal 

mming og forstoppelser. Fornyer 

Fordeler 
Ever-Wear Servostyring rensesett spyler og renser hele servosystemet fullstendig og bytter ut gammel servoolje med ny 

. Gir følgende fordeler: 

jepartikler og avleiringer. . Bringer tilbake en sikker og behagelig styring 

nnet havarier.  

Bruksan
1. F rner gammel brukt servoolje fra servostyringens oljetank. 

AR Servostyrings rens ned oljetanken til merket som viser ”full” Ikke overfyll.. 
l helt venstre flere ganger for å få 

EAR Servostyringsolje ned oljetanken til merket som viser ”full” Ikke overfyll.. 
k nivået, hvis nødvendig fyll opp til 

Forpa

Servostyringen produserer høye temperaturer og trykk i servooljen. Det 
forårsaker oksidasjon, nedbrytning av oljefilmen, redusert smøreeffekt og 
en oppsamling av forurensninger som vil etter hvert slite mye på pakninger, 
ventiler og friksjonsflater. Mangel på vedlikehold vil påvirke hvordan 
servostyringen fungerer og kan forårsake lekkasjer å medføre et tidlig 
avari. h

 
Sym ompt er som indikerer at servosystemet har gått for lenge uten vedlikehold er: 

jevnt å dreie på rattet. • Mørk farge på servooljen.              Vanskelig og u
• Servostyringen gir ulyder.               Oljelekkasjer 
• Tung styring                                    Tung styring på ””kaldoppstart 

Løsningen 
Servostyringsystem rens og utskifting av gammel servoolje. Før skaden oppstår kan spare kunden for store 

reparasjonskostnader. Regelmessig vedlikehold gir den beste ”forsikring” mot dyre reparasjons kostnader 
senere. 
1. EVER-WEAR SERVOSTYRINGS RENS 

Sikker å bruke. En kraftig rengjører som løser opp avleiringer og holder det i oppløsning i væsken. Renser hele 
systemet rent for oksidasjonsprodukter, slitasjepartikler og andre forurensninger. 

ER-WEAR SERVOSTYRINGS OLJE MED HJELPESTOFFER. 2. 
Bytter ut gammel servo olje med ny olje basert på raffinerte baseoljer og
beskyttelse året rundt. Beskytter mot slitasje, oksidasjon, korrosjon, sku
pakninger og o-ringer. 

frisk olje
. Fjerner forurensninger og avleiringer. . Fornyer smøreevnen 

. Fjerner aggressive slitas

. 

. 

Reduserer slitasje og for tidlig komponent havari. 
Gjør styringen igjen, stille, jevn og lett. 

. Motvirker ventilproblemer og ”ulyder” 

. Fornyer pakninger og motstår fremtidige 
lekkasjer. 

. Reduserer kostbare reparasjoner gru . Bringer tilbake en sikker og behagelig styring

v
je

isning: 

2. Fyll nok EVER-WE
3. La motoren gå i 5 til 7 minutter, mens du svinger hjulene fra helt høyre ti

komme til over alt. 
4. Slå av motoren. 
5. Følg prosedyren som følger med Ever-Wear Servostyrings rensemaskin. 
6. Fyll nok EVER-W
7. Sving hjulene fra helt høyre til helt venstre flere ganger for å lufte systemet. Sjek

”full” merket. 

kning: 3 sett i esken Delenummer: EP 81 



 

QMI Premium Heavy Duty Servostyringsolje 

Beskrivelse 
 te te 

 
Ford

• n 

sning: 

 

Forpakning Delenummer 

QMI Premium Heavy Duty Servostyringsolje er basert på raffiner
tilsetninger for å gi optimal beskyttelse året rundt. 

eler 

baseoljer og utvalg

• Beskytter mot slitasje, oksidasjon og korrosjon. 
• skBe ytter mot skumming og forstoppelse. 

Ka brukes i alle typer servostyringsoljer oljer. 

Bruksanvi
Fyll oljetanken med QMI servoolje til det nivå som er anbefalt av motorfabrikanten.  
Sjekk oljemengden en gang i måneden. 

12- 350 ml flasker i esken 5181 



 

EVER-WEAR SERVOBEHANDLING  

MED PTFE 
Mer kraft til servoen. 

rivelse Besk
  

 servostyringen med PTFE det er som ”våt is mot våt is” et slitebelegg som bevarer 
flatene og reduserer varmegang og gir lettere styring. 

PTFE belegget fester seg permanent til metalloverflaten. Metall mot metall friksjon får PTFE 
pa ikron tykt belegg. Etter behandlingen vil 
fri PTFE belegg. Kjemisk upåvirkelig og vil gi lang tid 
med beskytte andling gir beskyttelse som 
la

Anvendelser 
er servostyringer. 

tyringen. Ikke 

overfyll.. 
 
Merk: 100 ml. med Ever-Wear Servobehandling vil behandle personbiler, små lastebiler og små gaffeltrucker. For 

Beskrivelse og fordeler 
Egenskaper ................... Fordeler 
 

Redusert friksjon og slitasje ...Forlenger brukstiden på servostyringen. 

Økt ytelse .................................Redusert friksjon, betyr lettere styring. 

Redusert varmegang. ..............Reduserer den største fiende av 
servostyringens olje. 

 
Spesiallaget PTFE....................  Ever-Wear’s PTFE høymolekylære spesifikke vekt, gir dens unike 

langtidsvirkende beskyttelse, nevnt i Guiness som ”våt is mot våt is.” 
 
Forbereder metallet til PTFE  Spesielle kjemikalier klargjør metalloverflaten før behandlingen. 
 

Hjelpetensider ..........................Tilveiebringer PTFE for maksimal styrke i behandlingen. 

Bindemidler  Er laget spesielt for at den skal feste seg i porene på alle friksjonsflatene, 
slik at den ikke bygger seg opp men bevarer de kritiske toleransene i 
systemet. 

Sikkerhet  Inneholder ikke klorstoffer (saltsyre Hcl) eller andre skadelige stoffer. 

Forpakning: 24- 100 ml flasker i esken      Delenummer: EP 80 

Beskytt
friksjons

rtiklene til å feste seg til metallet i et under en m
ksjonsflatene gli mot hverandre på superglatt 

lse mot slitasje og korrosive angrep. EVER-WEAR Servobeh
ngt overgår den mest sofistikerte servoolje.” 

Kan brukes i alle typ

Ryst beholderen godt, deretter tøm Ever-Wear Servobehandlingen ned i oljetanken for servos

større enheter benytt 10 % Ever-Wear Servobehandling til 90 % oljekapasitet. 



 

EVER-WEAR SERVOSTYRINGS RENSEPAKKE MED PTFE  

n 
 Servostyringen produserer høye jen. Det forårsaker 

edbrytning av oljefilmen, redusert smøreeffekt og en oppsamling av 
er som vil etter hvert slite mye på pakninger, ventiler og friksjonsflater. Mangel 

Vanskelig å 

Løsni
 

 
skostnader. Regelmessig vedlikehold gir den beste ”forsikring” mot dyre reparasjons kostnader senere. 
AR SERVOSTYRINGS RENSEPAKKE INKLUDERER: 

Sikker å bruke. En kraftig rengjører som løser opp avleiringer og holder det i oppløsning i væsken. Renser 
for oksidasjonsprodukter, slitasjepartikler og andre forurensninger. 

ED HJELPESTOFFER. 
 raffinerte baseoljer og utvalgte tilsetninger for å gi optimal 

toppelse og korrosjon. Forbedrer og 

t slitebelegg som bevarer friksjonsflatene og 
vobehandlingen’s produktdatablad for 

detaljer.) 

Fordeler 
ver-Wear Servostyring rensesettet spyler og renser hele servosystemet fullstendig og bytter ut gamme

. Fjerner forurensninger og avleiringer. . Fornyer smøreevenen 
er og behagelig 

. 
rer slitasje og for 

. Gjør styringen igjen, stille, je  beskytter mot lekkasje.. Fornyer pakninger og motstår fremtidige 

serer kostbare repa elig 
styring 

Forpakning: 3-pakker med 2 flasker 2liter/og 1stk 100ml. i esken SSB i esken. Delenummer: EP 82 

Motvirk store utgifter i reparasjoner, før de skjer 
Problemstillinge

 temperaturer og trykk i servool
oksidasjon, n

gforurensnin
på vedlikehold vil påvirke hvordan servostyringen fungerer og kan forårsake lekkasjer å 
medføre et tidlig havari. 
Symptomer som indikerer at servosystemet har gått for lenge uten vedlikehold er: 

• Mørk farge på servooljen. 
• Servostyringen lager lyder. Vanskelig og ujevnt å dreie på rattet. Oljen lekker. 
• Høy kilometerstand (spør når servoen var på service sist) Tung å styre på kald oppstart. 

e. sving

ngen 

Servostyringsystem rens og utskifting av gammel servoolje. Før skaden oppstår kan spare kunden for store 
reparasjon
EVER-WE
 
1. EVER-WEAR SERVOSTYRINGS RENS 

hele systemet rent 
2. EVER-WEAR SERVOSTYRINGS OLJE M

Bytter ut gammel servoolje med ny olje basert på
beskyttelse året rundt. Beskytter mot slitasje, oksidasjon, skumming, fors
fornyer pakninger og o-ringer. 

3. EVER-WEAR SERVOBEHANDLING MED PTFE 
Beskytt servostyringen med PTFE det er som ”våt is mot våt is” e
reduserer varmegang og gir lettere styring. (Se  EVER-WEAR Ser

E l servoolje 
med ny frisk olje og legger til PTFE beskyttelse. Gir følgende fordeler: 

. 
Fjerner aggressive slitasjepartikler og avleiringer. . Bringer tilbake en sikk

styring 
Reduse tidlig komponent havari. . Motvirker ventilproblemer og ”ulyder” 

vn, lett. Og
lekkasjer. 

Redu rasjoner grunnet havarier. . Bringer tilbake en sikker og behag
. 



 

EVER-WEAR BREMSERENS 
Inneholder ikke klorkjemikalier 
 
Bes

en 
 

Ev
for

Egenskaper 
Total avfetting 

• Tørker momentant 

 

        1,1,1 Trikloroetan —Perkloroetylen 

Bruksanv

1. Ry
2. Spr

4. Om

 

Forpakning Delenummer 

krivelse 
Ever-Wear bremsrens er en teknologisk nyvinning som renser bremsens deler 

på en effektiv og sikker måte 
   

Den inneholder ikke klorholdige stoffer som kan forurense miljøet og spillolj

er-Wear bremsrens hurtig avfetter alle bremsedeler som sylindere, skiver, fjærer, 
inger, klosser, styringer etc. og etterlater ingen film 

• 

• Etterlater ingen film 

• Forurenser ikke miljøet eller spilloljen  Den inneholder ikke—

isning: 
Merk: Unngå malte overflater  

stes godt før bruk. 
øyt rikelig på delene som skal renses. 

3. Tørres av seg selv eller med en myk klut. 
 nødvendig, gjenta rensen 

 

12- 340 TAC 36gram sprayflasker i esken 59) 



 

EVER-WEAR BREMSEBEHAN
PROFESJONELT PRODUKT 

DLING 

lingen 

Beskrive

EVER-WEAR bremsebehandling er et revolusjonerende sprayprodukt som lager et metallsjikt 
på iniums-
parti r feste seg til bremseoverflaten. Denne overflaten av metallkompositter vil stoppe 
vibr t. 

Egenskaper 
r på alle typer bremsesystemer, inkludert: 

• en

• serer vibrasjoner og bremsehyl 

, eller 16.000 km. 

g fastlåsing av låsemutter til trommel 

 bremsene 

°C 

Bruk
1. Foreta en fullstendig overhaling av bremsesystem 
2. Rengjør alle overflater nøye 

       3. Sprøyt et tynt tåkelag med Bremsebehandling rett på skiver / trommel og på bremsekloss / sko
Viktig: Ikke sprøyt på for mye, kun et tynt tåkebelegg er nok. 

       5  flere ganger i lav fart. D ingen vil brenne fast 
bremsebehandlingen på friksjonsflatene. 

Forpakning Delenummer 
12- 255gram sprayflasker i esken TAC 3914 

Stopper hy

lse 

 overflaten og motvirker bremselyder. Når påført som anbefalt, vil mikrosmå alum
kle

asjoner og ulyder. hvor de lages. Vil garantere for at servicen på bremsene er korrek

•  Fungere

—skiver 

—trommel 

—ABS 

Tr ger ingen tørke tid 

Fyller ut ujevnheter på overflaten og redu

• Fordelene varer i ett år

• Motvirker rust, bremsestøv o

• Forlenger levetiden på

• Effektiv i temperaturer fra -87 °C til 1,000 

sanvisning: 

r 

4. Sett sammen alle delene og avslutt installasjonen 
. Start bilen og bruk bremsepedalen enne brems



 
EVER-WEAR TESTSTRIMLER FOR BREMSEVÆSKE 
Strip Dip™ En nøyaktig testresultat med FASCAR® teknologien. 

erses mest i forbindelse med service. 
brikkantene anbefaler rensing av bremsesystemet 
men oftest er disse anbefalingen avgrenset til tid og 

kilometer. Mange faktorer spiller inn, slike som tilstanden på 
sken, dens alder, kjøreforhold, kjørestil etc. En bil som har 

gått 20.000 km kan ha bremsevæske som virker som den har vært brukt I 

I 
 ABS komponentene. Stemplere som ikke beveger seg fritt kan skade pakninger og sylindere, 

ystem er meget dyrt. 

Løsningen 
Strip Dip™ br ststrimler benytter FASCAR® teknologien for å måle bremsevæskens tilstand 
FASCAR sken analyseres ved hjelp av Alphaprosessen en simulering av forurensninger i 
bremsevæsken og tar hensyn til faktorer som alder, aminnivå, oksidasjon, metaller og basetall. 

N n dypp teststrimmelen ned i væsken du skal teste i ca, 1 sekund og vent i 30 til 
1 AR® teststrimmelens 
for sjekke res skala 

Egens
ne gir en anbefaling til kunden at de trenger service på bremsevæsken 

 holder seg i 1 måned for kundens referanse 

 
                FASCAR teknologien gir et nøyaktig igjentakbar testresultat som kan  

ratoriums utstyr. 

 er på gang i systemet 

st gir en noe begrenset tegn på 
bremsevæskens tilstand og fuktighet som alltid er 

e teststrimler gir mulig fortjeneste  
ert kjøretøy. 

Forpakning 100 teststrimler pr. flaske Delenummer 1100 

Problemstillingen 

  Bremsevæsken er det produkt ov
Over 70 % av bilfa
(gjennomspyling), 

bremsevæ

50.000 km. Mange brukstilstander kan ikke oppdages bare ved 
visuell inspeksjon av bremsevæsken  

 
Det å vente helt til at bremsevæsken avsløres I en fuktighetstest kan 
være altfor sent. Når korrosjonbeskyttelsekjemikaliene blir utslitt kan korrosjonen forårsake små mikrohull 
sylindrene og
noe som kan føre til lekkasjer. Reparasjoner til et skadet s

emsevæske te
® bremsevæ

år du tester bremsevæske
20 sekunder før fargen forandrer i henhold til væskens tilstand Bruk FASC

ultatet For europeiske og asiatiske biler har FASCAR
fargeskala 

® en egen farge

kaper ........... Fordeler 
Bevis                              Strimmele

Fargen på strimmelen

Nøyaktig              
kontrolleres med labo

Lett å lese                       Sterke farger gjør det mulig for også fargeblinde å se gråfarger 

Beskytter ....................Gir advarsel om at korrosjon

Bedre enn bare fuktighetstest 
Fuktighetste

tilstede, vil kunne ødelegge teststrimmelen 

God fortjeneste            Rimelig heten til økt 
fra hv

Også tilgjengelig Delenummer 
Brems og Clutch luftepistol MAXPRO 



 

EVER-WEAR HØEAR HØYTEMPERATURBESTANDIG SILIKONFETT  
FOR BREMS OG CALIPER 
 
Besk

Besk
 på en bil Selv om 

efalt som like gode som 
l under test 

Test viser at Ever-Wear’s silikonfett motstår høy varme bedre, noe som er meget viktig siden 

Egen
• Reduserer ulyder fra bremsing 

Sm

Skivebremser                          

YTEMPERATURBESTANDIG SILIKONFETT  
FOR BREMS OG CALIPER 
 
Besk

Besk
 på en bil Selv om 

efalt som like gode som 
l under test 

Test viser at Ever-Wear’s silikonfett motstår høy varme bedre, noe som er meget viktig siden 

Egen
• Reduserer ulyder fra bremsing 

Sm

Skivebremser                          

ytter bremseevnen 

rivelse 
Det rette smøremiddel er vitalt, for en sikker og riktig bruk av bremsene
mange av de tradisjonelle petroleum og litium fett typene blir anb
silikon, så holder de ikke de samme må

ytter bremseevnen 

rivelse 
Det rette smøremiddel er vitalt, for en sikker og riktig bruk av bremsene
mange av de tradisjonelle petroleum og litium fett typene blir anb
silikon, så holder de ikke de samme må

temperaturen på klossene kan komme opp i 400 °C 
Ever-Wear’s silikonfett viser også mye bedre vedheng og beskyttelse mot vannsprut 

skaper 

temperaturen på klossene kan komme opp i 400 °C 
Ever-Wear’s silikonfett viser også mye bedre vedheng og beskyttelse mot vannsprut 

skaper 

• Stabil mot høye temperaturer 

• Motstår vannutvasking 

• Vil ikke påvirke pakninger med esing eller oksidering 

• Stabil mot høye temperaturer 

• Motstår vannutvasking 

• Vil ikke påvirke pakninger med esing eller oksidering 

• Hjelper mot at bremsekomponentene blir ødelagt 

• Brukes av bilfabrikantene 

• Hjelper mot at bremsekomponentene blir ødelagt 

• Brukes av bilfabrikantene 

Bruksanvisning: Bruksanvisning: 
ør på et jevnt belegg av EVER-WEAR High-Temp Silicon 

                                 Trommelbremser
ør på et jevnt belegg av EVER-WEAR High-Temp Silicon 

                                 Trommelbremser 
caliper,                                                                       ankerpinner 

glidepi

o-ringer,                                     sesko 

bøssin

hylser og metallsiden av klosser                               (hjulsylinder)                           

 

 

Forpakning-                                 

6 stk 205gr

nner,                                                                selvjusterende 

                                 kontaktpunkt for brem

ger,                                                                  bakplate 

                          Delenummer 

am sprayflasker i esken                                    TAM 600 



 

QMI DRUM og DISK B r e m s e v æ s k e  DOT 3 

Beskrivelse 
• Oppfyller eller overgår spesifikasjonene til (FMVSS) 116 DOT 3, SAE J1703 and 

 

• Beskytter oljen viskositet over et bredt temperatur spekter. 

v pakninger. 

12- 296 lenummer 5003 

OT 4 
Bes

OT 4, SAE J1703 and 

• Forbedrer pakningens levetid og virkemåte. . 

• Beskytter oljen viskositet over et bredt temperatur spekter. 

• Overfører riktig mengde kraft. 

• Begrenser korrosjon og absorberer lite fuktighet. 

12- 236 ml flasker i esken Delenummer 5004 

Merk: Minimum temperaturen for DOT gradering: DOT 3, 190 °C / DOT 4, 215
°C 

 
ISO 4925

• Smører 

• Har et minimum kokepunkt (ERBP) på 218 °C 

• Beskytter mot korrosjon: 

• Forlenger pakningens levetid. 

• Ov erfører riktig mengde kraft. 

• Begrenser korrosjon: 

• Kontrollerer riktig esing a

• Kan brukes over et bredt temperatur spekter. 

 ml flasker i esken De

QMI DRUM OG DISK BREMSEVÆSKE D
krivelse 

• Oppfyller eller overgår spesifikasjonene til (FMVSS) 116 D
ISO 4925 

• Smører 

• Har et minimum kokepunkt (ERBP) på 245 °C 

• Beskytter mot korrosjon: 

• Kontrollerer riktig esing av pakninger. 

• Kan brukes over et bredt temperatur spekter. 



 

XCEL BREMSEVÆSKE 

Beskrivelse 
XCEL’S Heavy Duty Hydrauliske Bremsevæske (DOT 3) 

Anven

ser 

Bruks
F lles . Ikke overfyll! Anvendes i henhold til 

Forpak i
3

 
Delenummer 

5037 

delser 
• 218 °C beskyttelse for... 

• ABS, drum and disk brem

anvisning: 
y  i beholderen bremsevæske

produsentens spesifikasjoner. 

n ng 
4- ,78 liter kanner i esken 



 

EVER-WEAR POLERINGSPAD 

Et fullstendig slipe og poleringssystem Beskrivelse 
oleringspad kan brukes på din elektro og luftverktøy med en enkel 

 
ar slipepad har en gjenget bolt som lar deg feste skiven rasket og 
n har en solid låsemekanisme vil den holde seg på plass for hele 

s kke noe lim eller tosidig tape for å holde på plass. 
 
E g gjennom hele arbeidet, fra grov til finsliping, 
på en hurtig og effektiv måte. Du vil komme til å verdsette hvor mange oppgaver 

n å måtte skifte til andre type slipeskiver. 

 
 

Beskrivelse og fordeler 
  Beskrivelse       Fordeler 

Sikkerhet ............     Da den har en solid låsemekanisme vil den holde seg på plass for hele skivens brukstid 

Effektiv ..............     Motstår oppfylling eller avrivning under meget krevende arbeidsoppgaver. 

 Meget anvendelig       Brukes på elektro og luftverktøy og fleksible wireskaft slipere. 

Lett å bruke .......      Trenger ikke lim eller tosidig tape for å festes til verktøyet. 

•

• ler vil forhindre kavitasjon og 

s 

•

overflaten 

• Pusser og jevner ut nylagde deler 

• assete deler til å se like ut 

• Fjerner slipespor eller striper 

Får tilpassete deler til å se like ut, 

rengjør sveiseskjøter,           

fjerner maling og korrosjon, 

finpolerer til slutt. 

 
Forpakning Delenummer 

25 skiver pr. plastpose 7480 

Ever-Wear P
festeanordning. 

Hver Ever-We
sikkert. Da de
kivens brukstid Du trenger i

ver-Wear skive pad vil hjelpe de

som kan gjøres ute

 Fjerner pakninger Kantavrunder 

 Polering av de

turbulen

 Fjerner sveisemerker 

• Utjevner 

 Får tilp



 

EVER-WEAR SUPER POLISH MED PTFE 

Flottes

Beskrivelse 
ter med en 

virkelig ovenfor 
e grå eller gul når 

vadrattomme. 

 hånd. En 
 opp uten å måtte behøve å bruke 

en lakkrens. Holder i opp til et år hvis det blir gjort riktig. 

ste be

 mot solstråler og falming. Påføres lett 

kes av mye lettere. Sikker

asjon, korrosjon, smuss og i bar. 

Anvendel
torsykler 

talic, fiberglass, formica, treflater, glass etc.  
Ikke aggressive kan brukes på toppen av clear-cote 

 

 Vask t vaskemiddel og la den tørke. 

2. Legg
Stryk t inn i 
overflaten
 (Ikke s 

3. La de en med en tørr ren poleringsklut 
eller poleringsmaskin Varmen fra poleringen aktiviserer spesielle bindemidler som gir polishen dens lange 
holdbarhet og speilblanke overflate. 
 (For enda blankere overflate, gjenta behandlingen etter 48 timers herdetid). 

 
 

Forpa er i esken Delenummer: EPS 25 

 

 
te glans, med PTFE for den aller beste beskyttelse. 

Ever-Wear super Polish med PTFE beskytter glass, plastikk, malte  og lakkerte overfla
speilaktig overflate som beskytter mot ultrafiolette stråler og støv. PTFE er kjemisk upå

le kjente kjemikalier, og gir beskyttelse mot korrosjon, salter og insekter. Den blir ikkal
utsatt for sollys. Denne unike polishen har over 5000 partikler med PTFE beskytelse pr. k
 
Ever-Wear Super Polish med PTFE er spesielt laget for å kunne påføres lett med
katalysator fjerner veifilm og vaskemidler som har bygd seg

 

• Flotteste glans, med PTFE for den aller be

• Beskytter

skyttelse. 

med hånd. 

 å bruke for clear-cote. 

nsekter. Ekstrem hold

• Smuss og belegg vas

• Forsegler mot oksid

ser 
• Biler Lastebiler Båter Fly Husartikler Mo

’Godkjent for bruk på lakk, maling me

Bruksanvisning: 
1. bilen eller overflaten med en sterk
 

 på Ever-Wear supper Polish med PTFE med en myk klut og stryk den utover med sirkulære bevegelser. 
 middelet jevn utover og overlapp hele tiden slik at overflaten blir fullstendig dekket. Gni stoffet god

 slik at den reagerer med overflaten. 
 arbeid i direkte sollys) Hvi du bruker poleringsmaskin, benytt lavt trykk. 

n tørke (noen minutter) til den antar en gråhvit farge. Poler deretter overflat

kning: 12- 236 ml flask



 
EVER-WEAR ORIGINAL INSTALLASJONSPAKKE 

Besk

Beskr
• Forenelig med alle 

-  INSTALLASJONSPAKKE FOR R-12 TIL R-134A 

rivelse 
En AC innstallasjonspakke for konvertering fra R-12 til 
R-134A som er akseptable til EPA standard. 

ivelse og fordeler 
 system komponentene (o-ringer, 

•

• Lett å demontere fra systemet når rensen er gjort. 

besparende for mekaniker og kunde. 

nummer 

pakninger, slanger, koplinger) så vel som EPA-
godkjent kjølemiddel og oljer. 
 

 Effektiv i å fjerne forurensninger og kjemikalier som 
kan skade bytte komponenter. 
 

• Kostnad

• Lett for gjenvinning og deponering 

• Lavt flammepunkt og miljøvennlig. 

Forpakning                Dele
 Innstallasjonspakke - 1 liter superrens, 1 flaske PAG            Innstallasjonspakke RFK102A 
Begynnerpakke - 3 innstallasjonspakker, 4 liter super flush,             Begynnerpakke STK 1 liter    
PAG olje, innstallsjonsverktøy 



 

Air Conditioner Luktbehandling 
Lett å bruke luktfjerner. 

Beskrivelse 

Air Conditioner luktbehandling er en komplett air conditionin
 profesjonelle kjemikaliet har blitt spesielt laget for å fjerne 

Egenskaper 
• Fjerner lukten raskt, vanligvis med en behandling. 

e, middelet sprøytes inn i alle utvendige luftinntak. 

gynt. Når parfymelukten går bort 
lukten. 

rokarboner) 

Bruksa

2 øyeste viftehastighet) med kontrollen på frisk luft, ikke 

3  alle luftinntak. ( grill foran frontvinduet.) 

4. S og sprøyt resten av væsken inn i luftinntakene. 

5. I løpet av kort tid så vil frisk lukt dominere og ta over fra den ubehagelige lukten. 
6. I løpet av noen dager vil parfymelukten bli borte, noe som indikerer at Luktfjerningen har blitt fullført. 

g / varmesystem 
luktbehandling. Dette
ubehagelige lukter forårsaket av mugg, sopp og mose. 

• Lett å bruke sprayflask

• Frisk parfymelukt signaliserer at behandlingen har be
så har behandlingen fjernet den ubehagelige 

• Inneholder ikke CFC' (Klorflou

nvisning: 
1. Ryst flasken godt. 
. Start motoren. Åpne alle vinduer. Start aircondition (h

sirkulasjon 
. Sprøyt inn ca. ½ flasken inn gjennom

ett airconditionsystemet på full varme 

Forpakning Delenummer 
12- 295 ml flasker i esken TAC 3913 



 

EVER-WEAR HÅNDSÅPE FOR BI
e heder, men mild

LMEKANIKERE 
 mot huden 

 
 

 Biologisk nedbrytbar 

In

lt 

•

•
•

•
• o) 

er 
Egenskaper ..........Fordeler 

 følelse 

Bruks

3 ed vann mens du rengjør. 

4. Skyll med vann og tørk hendene. 

 

Forpakning Delenummer 
4- 3.78 liter kanner i esken ..............................................EH140 

1- 20 liters kanne ............................................................EH150 

Aggressiv mot skitn

Beskrivelse

neholder effektive tensider, samt fuktighetskrem 

EVER-WEAR håndsåpe rengjør: 

• Fett Asfa

 Lim Olje 

 Lakk Tjære 
 Hydraulisk væske Maling 

 Flekker 
Karbon Trykkfarge ( gummi, olje, offset og flex

Beskrivelse og fordel

Mild ...............................Inneholder ingen alkaliske stoffer eller slipemidler 

Forsterket effekt ...........Mykgjørende hudkrem. Gir hendene og hud en behagelig

Frisk .............................Frisk ren duft 

anvisning: 
1. Ta EVER-WEAR håndsåpen på hendene 

2. Gni den inn i de skitne områdene. 

. Bland inn små mengder m



 

EVER-WEAR LUFTVERKTØY BEHANDLING 
Med PTFE for den aller beste beskyttelse. 

Beskrivelse 
TVERKTØY BEHANDLING

rer varmegang og forlenger verktøyets brukstid. 
jonsflaten og er kjemisk upåvirkelig av 

 mye som 30 til 90 %. 

E mikalier klargjør metalloverflaten for behandlingen. Metall mot metall 
friksjon får PTFE partiklene til å feste seg til metallet i et under en mikron tykt belegg. Etter 
b  vil friksjonsflatene gli mot hverandre på superglatt PTFE belegg, som våt is mot 
v

Egens
• trege verktøy. Forlenger verktøyets brukstid. 

•

elastning. Beskyttelse mot fuktighet 

mot korrosjon 

Tregt
ad for avleiringer, gir tilbake kraften og riktige turtall til trege luftverktøy. 

får verktøyet til beholde optimal virkningsgrad 

Bruk

oljepluggen.  

at behandlingen kommer på plass. 

3. Gjenta behandlingen når det blir nødvendig. 

 

dvendig. Ever-Wear Luftverktøybehandling 
handlingen av og til, for å holde dem rene og 

Forpakning Delenummer 
12-236 ml flasker i esken ET 130 

EVER-WEAR LUF  med PTFE er som ”våt is mot våt is” et 
slitebelegg som bevarer friksjonsflatene og reduse
PTFE behandlingen blir permanent festet til friks
korrosjon og reduserer slitasjen så
 

tter påføringen, spesielle kje

ehandlingen
åt is. 
kaper 
 Fornyer 

 Redusert friksjon og slitasje. Økt ytelse 

• Redusert varme og b

• Redusert vedlikehold. Beskyttelse 

• Mindre energiforbruk. Mindre kavitasjon 

 luftverktøy 
Behandlingsprosessen ofte frigjør turbinbl
Ptfe behandlingen 

 
sanvisning: 
Rystes godt før bruk. 

1. Tøm Ever-Wear Luftverktøy gjennom luftinntak eller 

2. Start verktøyet med en gang slik 

Tregt luftverktøy:              Bruk tilstrekkelig Ever-Wear Luftverktøybehandling til frigjøre turbinblad for avleiringer, 
og ta verktøyet i bruk. Gjenta hvis nø
frigjør turbinblad for avleiringer. Gjenta be
frigjorte. 



 

EVER-WEAR PAKNING PÅ BOKS 
Du styrer pakningen på med pekefingeren, inneholder 100 % RTV Silikon 

aget fra 100 % RTV Silikon.  

øpet av få minutter 

 pakninger 
 / kjølesykluser 

or 

k på: 

 

ruks

2. Ganske enkelt skyv pla
ønsket form på overfla

3. Sett sammen delene med  eller innen 10 minutter. Er fullstendig herdet etter 24 timer. 

Forpakning     Delenummer 

 

Beskrivelse 

EVER-WEAR Pakning på boks har en mengde anvendelser, både som forsegler og 

pålitelig lim. 

L

MERK: Er ikke anbefalt å brukes sammen med toppakning eller i kontinuerlig kontakt med 

bensin 

Egenskaper 
• Lett å bruke, trenger ikke patronpresse 

• Du kan lage pakninger i alle størrelser i l

• Laget fra 100 % RTV Silikon for strek og fleksible
• Krymper og krakelerer ikke. Upåvirkelig av varme

• Er spesielt laget for biler med oksygen sens

• Utmerket for bru

-Kjølevanns pumpe 

-Termostathus 

-Frontvindu 

-Bunnpanne

-Hjuldeksel 

-Hjuldeksel 

-Karoseriskjøter 

B anvisning: 
1. Overflaten skal være ren fra olje, støv eller forurensninger for beste resultat. 

sttuppen på boksen med pekefingeren og sprøyt på en jevn 3-6mm bred stripe i 
ten 

 en gang

6- 205gram flasker i esken TAM 822 



 

EVER-WEAR KOMPRESSOR BEHANDLING 
ed PTFE for den aller beste beskyttelse. M

Beskrivelse 
EVER-WEAR Kompressor behandling med PTFE er som ”våt is mot våt is” et 

kelig av korrosjon og reduserer slitasjen så mye som 30 til 90 %. 
gjør metalloverflaten for behandlingen. Metall 

som våt is mot våt is. 

 

 
 

• t og korrosjonsangrep 

Anvendel
Ever-W r behandling kan brukes på mengde typer kompressorer, inkludert roterende, sentrifugal 
og stem  hvor smøreoljer vanligvis blir brukt 

Bruksanv
Rystes . 

1. Tap a bunnpannen så det blir plass til anbefalt mengde med Ever-Wear Kompressor 
beh dingsforhold se nedenfor) 

2. Ryst beholderen med EVER-WEAR Kompressor behandling med 

n ned i kompressorens smøreolje.  

 (Dette er en metallbehandling, ikke en oljetilsetning. Reduser Ever-Wear behandlingen til kompressorer med 

meget store oljevolumer 

6- 946 ml flasker i esken                                           DELENUMMER EC 120 

•

•

 brukstid for kompressor 

slitebelegg som bevarer friksjonsflatene og reduserer varmegang og forlenger 
kompressorens brukstid. PTFE behandlingen blir permanent festet til friksjonsflaten og er 
kjemisk upåvir
Etter påføringen, spesielle kjemikalier klar
mot metall friksjon får PTFE partiklene til å feste seg til metallet i et under en mikron 
tykt belegg. Etter behandlingen vil friksjonsflatene gli mot hverandre på superglatt 
PTFE belegg, 

Egens ak per 
 Reduserer friksjon og slitasje • Øktet

 Reduserer varme og belastning • Økt ytelse 

• Mindre vedlikehold • Reduserer ulyder  

• Mindre energiforbruk • Lenger brukstid på oljen 

 Beskyttelse mot fuktighe

ser 
ear Kompresso
pel. Overalt

isning: 
 godt før bruk

p ut nok olje fr
andling. (For blan

PTFE og tøm de

3. Bruk kompressoren med en gang etter påfyllingen. 

Blandingsforhold 
20 % Ever-Wear Kompressor behandling til 80 % oljekapasitet. 

 



 

EVER-WEAR RUST OPPLØSER 

Løser op rusten raskt 
Beskrivelse 

 g beskytter 
tt. 

Egen

• Trenger ned i rusten og frigjør delene 

ed rust og korrosjon 

1,1 Trichloroe

Anve
ustne felger, fastlåste vent  etc 

• Frigjør fastlåste eller fastklemte mekanismer, korroderte eksosrør, eksopotter, batteripoler etc. 

 vedlikeholder elektriske og håndverktøy, beltebaner symaskiner, skytevåpen, sykler etc. 

• Bildeler, jordbruksmaskiner, industri, fly og i hjemmet. 

Bruk
jenta 

hvi a det stå en stund for penetrerende virkning. Varme og 
r. 

 
Forpakn

 
Delenum
              TA

 

 EVER-WEAR Rustoppløser stopper ulyder, løser opp rustne og korroderte deler o
metalloverflaten. Løser opp rustne og korroderte deler. Fjerner også tjære og fe

skaper 
• Hurtigvirkende 

• Stopper ulyder. 

• Sterk penetrerende virkning 

• Bryter n

• Motvirker rustdannelse 

• Ingen ubehaglig lukt 

• Inneholder ikke  1, thane 

ndelser 
• Frigjør rustne skruer, bolter, mutre, dekk på r iler

• Rengjør og

• Frigjør rørgjenger, rørdeler, varmerørdeler. Brukes på messing, kobber og aluminiums deler etc. 

 
sanvisning: 
Brukes i god ventilasjon. Sprøytes rikelig på utsatte deler. La det trekke seg inn i delene en god stund G

s nødvendig og når rusten og korrosjonen er dyp. L
svak banking på delene, vil gi raskere resultat i vanskelige situasjone

ing 
12-340 grams flasker i esken 

mer 
M 74 



 

PB Blaster (RUSTSPRENGER) 
Løser opp rusten raskt

Beskrivelse 

  

ustne, 
og inn I 

er inn selv i de 
vanskeligste steder. PB Blaster penetrerer rusten og bryter delene fri 

E kraften hjelper PB Blaster der andre ikke hjelper. PB Blaster frigjør alt raskere. Rust 
k stlåste deler løses med PB Blaster. PB Blaster fortrenger fuktighet og fordamper 
i  blir igjen på delen og beskytter mot videre rustutvikling 

 
Egens

ktig sprøytestråle 

lysator. Høyt flammepunkt på kjemikaliene 

gnetisk smøremiddel. Bryter hurtig ned høy overflatespenning. 

Anvend
nsentrerte PB penetrerende katalysator har ingen likemann og kan brukes i utallige anvendelser. 

isk korrosjon 

 måtte tas fra hverandre. 

pakninger. 

emo
n kopp laget av isopor Legg papir under koppen. Sprøyt inn 2-3 cm med PB blaster i koppen. Gjør det 
e med andre likedannete produkter. Innen to minutter vil PB Blaster gå gjennom koppen, andre vil være 

ing: 
lig (så det renner) på problemområdet. La PB Blaster få noen minutter eller mer på seg for å penetrere 

vanskelige tilfeller. Slå forsiktig og gjenta behandlingen for å hurtig resultat. 

 

Forpakning 12-339 grams sprayflasker i esken Delenummer: 16-PB 

PB Blaster (rustsprenger) er en katalysator med en kraftig, konsentrert penetrant som løser opp r
forvridde og frosne deler. Med en unik kappilliær kraft  vil PB Rustsprenger dra seg selv oppover 
selve trangeste hulrom og angripe rusten fa alle sider og fjerne rust og korrosjon. Treng

 
ffekten fra kapilliær 
orrosjon, ulyder og fa

kke. En smørende film

kaper 
• Hurtigvirkende Tynn og nøya

• Kraftig penetrerende kata

• Revolusjonerende ma

elser 
Eksklusive ko

• Rustete bolter, mutre, skruer, rørgjenger etc. Stopper rust og korrosjon 

• Brems og eksos deler. Rustet og korroderte understillinger 

• Sprøytes inn i fordeleren for å starte fuktige elektriske utstyr og releer. 

• Landbruksutstyr, industrien, fly. Smører fiskesneller, skytevåpen og sjokkabsorbere. 

• Sprøytes på baksiden av hjulene for å motvirke galvan

• Utstyr kan repareres uten å

• Kan brukes på toaletter som lekker. Sprøyt PB Blaster in i lukkemekanismen. PB Blaster fornyer o-ringer 

nstrasjon som viser effekten. D
Bruk e
samm
som vann i koppen. 

Bruksanvisn
Sprøyt rike

 



 

BATTERI RENS OG SYREFINNER 
12.7 er:       

• 

tivt 

• 

• Kontroller

 
BAT
- 100

Dele

• 

• 

 

• Lett å bruke 

• Stopper og korrosjon 

5 oz. - 12 sprayflasker I esken Delenumm

TAC 3915) 

Rengjør batteriterminalene hurtig og 

effek

Lar deg få bevis for at batteriet er rent 

er korrosjon: 

TERY POLBESKYTTELSE 
 Pads pr. flaske 12 sprayflasker i esken 

nummer: TOP: 643 TP; SIDE: 644 TP 

Brukes på både topp og side poler 

• Motvirker korrosjonsoppbygging 

Gir full startkraft 

BATTERY POLBESKYTTELSE SPRAY 
5.75 oz. - 12 sprayflasker I esken Delenummer:  

TAC 37) 

• Øker batteries liv 



 

EVER-WEAR VINDUSVÆSKE KONSENTRAT 
Holder frontrutene skinnende rene 

Beskrivelse 
 
Vindusrens konsentratet fjerner insekter, veifilm og flekker. Lager ikke streker 
og etterlater ingen synlig film. Fjerner olje og vanskelige flekker, samt 
luftforurensninger Tensider og overflateaktive stoffer fungerer selv under de 
vanskeligste oppgaver. 

Sikkerhet 
 
Vindusvask konsentrat er sikker å bruke på alle overflater som finne på et 
kjøretøy, lakk, glass, aluminium, lexan og plexiglass. Rengjørings tensider 
som er milde samtidig sterke nok for effektiv fjerning av forurensninger 

Egenskaper 
• Kraftig rengjøringseffekt 
• Lager ikke streker og etterlater ingen synlig film. 
• Er biologisk nedbrytbar 
• Konsentrat 1 dunke på 20 liter gir 2500 liter med vindusrense væske. (For sommerbruk) 
• Angriper ikke gummi eller frontrutepakning. 
• Vil ikke skade glass, maling, plastikk eller metall 
• I motsetning til de fleste frostsikre vindusvaskemidler så er Ever-Wear Vindusvask konsentratet ikke 

brannfarlig. 

Anvendelser 
Bruk EVER-WEAR VINDUSVASKE KONSENTRAT i beholderen for  
vindusvæske Er også meget god for vanlig  vindusvask 

 
Bruksanvisning: 

 
Frontvinduer: 

 Konsentrat 30ml. er nok for 4 liter vann. (For sommerbruk) 

For å unngå at væsken fryser i vinterstid bruk 1 del Vindusvask til 4 deler vann. 
 
For vanlig vindusvask: 

Konsentrat 30 ml. er nok for 4 liter vann. (For sommerbruk) 

For meget forurensete vinduer bruk 60 ml Konsentrat til 4 liter med vann. 

 

Forpaknin  g 19 liters plastdunker. Delenummer EW 100



 

EVER-WEAR UNIVERSALRENS 
Ett

trert, oppfyller alle behov 
 behov. For bruk i industrien 
lakterier etc. 

Be

 tensider, alkaliske stoffer og stoffer som   
nedsetter overflatespenningen. 

Overflateaktive stoffer som kombineres til en kraftig 

 nedbryting 

 .................. Fettpartikler reagerer hurtig til Ever-Wear’s Universal 
oppløsende virkning. 100 % vannoppløslig. 

 
Universalmiddel ................. Et middel leste rengjøringsoppdrag. En svak blanding er perfekt for lett 

ringsarbeid. Mindre utblandet kan den brukes som avfettingsmiddel. 
se bort  Skylles vekk med rikelig med vann 

Sikker .. logisk nedbrytbar, ikke brennbar, mild lukt. Inneholder ikke noen frie alkaliske 
stoffer. Kan brukes på metall, inkludert kadmium, sink og legeringer. 

Anbefalt oppløsninger 
Rengjøring

 produkt rengjør alt! Beskrivelse 

EVER-WEAR UNIVERSALRENS er meget konsen
fra lett rengjøring til industriens mest vanskelige
som kraftstasjoner, jernverk, gruvedrift, verksteder, s

skrivelse og fordeler 
Egenskaper  Fordeler 
Kraftig rengjører:                  Syntetiske

rengjørende effekt. 
mulgering, oppløsning ogEffekter som e

 
Hurtigvirkende

 for de aller f
rengjø

Lett å rense ........................ Vil la seg lett ren
 

.............................. Bio

 Deler EVER-WEAR Universalrens til vann
Første rengjøring av mye fettstoffer og meget skitne overflater .................1 til 2 - 1 til 5 

Avfetting av motorer, girbokser, maskiner etc...........................................1 til 5 - 1 til 10 

Bildekk .......................................................................................................... 1 til 8 

Betonggulv, høytrykksvaskere og steamrensere ............................................ 1 til 8 

Vanlig vedlikeholds rengjøring ................................................................1 til 10 - 1 til 15 

Vinduer ....................................................................................... To (2) dråper til 250 ml. flaske 

 

 

Forpakning Delenummer 
20 liters kanne ED 90 



 

EVER-WEAR COCO S KRUBB H ÅNDVASK 
Aggressiv mot skitne hender, men mild mot huden. 
Har ”poly” skrubbere uten løsemidler 

Beskr
L
f
T dene en frisk kokosnøtt lukt. Coco Skrubb 

ask fjerner: 

k væske Maling 

rbon T

Beskrivelse og fordeler 
E enskap
 M   r ingen aggressive

d tensider 
 
Forsterket e Mykgjørende hudkrem. Gir hendene og hud en behagelig følelse 

.......Coco Scrubb Håndvask koster bare “noen ører pr. gang”  når brukt fra POLY 500™ 

dispenser system. 

Bruksan
1. T

 G

 med vann mens du  rengjør.  

4. Skyll med vann og tørk hendene. 

Forpakning Delenummer 
6-1810ml flasker pr. esker...............................................14104 

1 stk. dispenser .............................................................71500 

ivelse 
aget med tusener av ”polyskrubbere” som skrubber vekk og 

jerner olje og vanskelige flekker, 
ar vekk vond lukt og gir hen

Håndv

• Fett Asfalt 

• Lim Olje 

• Lakk Tjære 

• Hydraulis

• Flekker 

• Ka rykkfarge ( gummi, olje, offset og flexo) 

g er .........Fordeler 
ild Coco Scrubb Håndvask inneholde  løsemidler. Benytter myke ”poly” 

skrubbere og en spesiell blanding me

ffekt  
 

Frisk .............................Behagelig kokonøttduft. 

 

Økonomisk ...........

visning: 
a Coco Skrubb Håndvask på hendene. 

2. ni den inn i de skitne områdene. 

3. Bland inn små mengder



 

GOJO SUPER MAX®

ingskraft er trengt. 
 fjerner 
v 

k vond lukt 

erner: 

 
 
 
 

Besk

Tørker ikke ut ............... p

... Etterlater ingen film eller tørre hender 

Med GoJo dispenser kan d r. pr vask 

Dispe

• Laveste kostnad pr. vask 

• Livstid garanti 

orpakning Delenummer 
4-2 kg. refill ......................................................................7272-04 

• Lakk 

• Lim 

• Hydraulisk væske 

• Asfalt 

Universal Heavy Duty Håndvask 
 
Beskrivelse 

Brukt i bilindustrien der hvor ekstra rengjør
GoJo Super Max Heavy Duty Håndvask renser raskt vanskelig skitne hender og

vanskelige flekker og gir huden en myk og naturlig følelse. Dens unike blanding a
kjemikalier og spesielle skurepartikler er ideell for verkstedsindustrien. Tar vek
og gir hendene en frisk lukt. 
GOJO SUPER MAX® fj

• Fett 

• Olje • Flekker 

• Tjære 
• Epoksy 

• Maling 

• Karbon • Trykkfarge ( gummi, olje, offset og flexo) 

rivelse og fordeler 
Egenskaper .........Fordeler 
Effektiv ......................... Fjerner vanskelige flekker samtidig som den gir huden en god følelse. 

Unik ............................. En spesiell blanding av tensider, hudoljer og små spesielle skuepartikler. 

H balansert, ikke uttørende. 

Etterlater ingen film ...

Økonomisk ................... u få 600 håndvasker pr. enhet, noe som er 1 k

og 100 % produktutnyttelse. 

nser 
• Installeres i løpet av noen minutter. 

• Lett å fylle opp uten søl. 

• Nøyaktig utmåling som gjør den økonomisk 

F

1 stk. dispenser ..............................................................7200-01 



 

GOJO MICRELL®

Antibakteri håndsåpe med fuktighetskrem 
 
Beskrivelse 

I mange profesjonelle arbeidssituasjoner, de ansatter trenger å vaske 
v bakterie. MICRELL Antibakterie håndsåpe med fuktighetskrem har bevist at den dreper minst 99.5 % av 

terie håndsåpe med fuktighetskrem som en 
krem. 

D r, allikevel varsom på hendene, selv etter gjentatte vasker. 

Beskrivelse og fordeler 
Egenskaper .........
D t stoff – chloroxylenol (PMCX) 

E ....................Hurtigvirkende fett og olje fjerner 

T . 

.Etterlater ingen film eller tørre hender 

ft, gylden farge med fuktighetskrem 

vd ........................

Dispe
 Installeres i løpet av noen minutter. 

 Nøyaktig utmåling som gjør den økonomisk 

• Livstid garanti 

Forpakning Delenummer 
9756-06 

...............................9721-12 

seg 20 ganger eller mer pr. dag, for å forhindre 
spredning a
bakteriene i løpet av 30 sekunder eller mindre. 

  
Et produkt som ikke irriterer, oppmuntrer til bruk. Bruk MICRELL Antibak
del av en komplett håndhygiene, som også inkluderer beskyttende hud
 

reper bakterie

Fordeler 
reper bakterier ...........Aktiv

ffektiv......

ørker ikke ut ...............pH balansert, ikke uttørende

Etterlater ingen film .....

Parfymert .....................Behagelig du

Utprø Dermatologisk testet, utprøvd I virkelige arbeidsforhold 

nser 
•

• Lett å fylle opp uten søl. 

•

• Laveste kostnad pr. vask 

 

6 refill i esken. ................................................................

1 stk. dispenser ...............................



 

GOJO HAND M EDIC®

Profesjonelle Hudkrem 
 
Beskrivelse 

Hart arbeid, ekstreme temperaturer, kjemikalier og vanlige håndrenser kan være harde 

 

jonelle Hudkrem ofte 
 håndhygiene, som også inkluderer beskyttende hudkrem, og 

beiderens helsetilstand I tan
rbeide og etter håndvask lden for å pleie huden korrekt God 
stand er kroppens beste fo skadelige stoffer og fuktighetstap. 

lt for bruk med alle type  inkludert latex hansker. 

Beskrivelse og fordeler 
per .........Fordele

Fuktighets krem 
og beskyttende. ........... Vedlikeholder hudens naturlige fuktighet og elastitet. 

. Absorberer raskt uten å ha den oljete følelsen som mange kremer har. 

ke silikoner eller parfyme 

irkelige arbeidsforhold 

Dispenser 
• Installeres i løpet av noen minutter. 

t å fylle opp uten søl. 

nomisk 

 

 

på arbeidshender. Forårsake tørre, sprukne og såre hender. 
HAND MEDIC Profesjonelle håndkrem forbedrer hudens tilstand og vedlikeholder hudens
naturlige beskyttende barriere. 

Bruk HAND MEDIC Profes
• Som en del av en fullstendig

har ar
• Før a

kene.  
 og om kve

rsvar mot hudtil
• Anbefa r hansker

Egenska r 

Hurtigvirkende .............

Sikker .......................... Inneholder ik

Effektiv ......................... Er effektiv og enkel å bruke 

Brukes med: ................ Latex hansker 

Utprøvd ....................... Dermatologisk testet, utprøvd I v

• Let

• Nøyaktig utmåling som gjør den øko

• Laveste kostnad pr. vask

• Livstid garanti 

Forpakning Delenummer 
6 refill i esken. ................................................................. 8242-06 

1 stk. dispenser ............................................................. 8200-12 



 

GOJO NATURAL O RANGE®  
impstein Håndrens P

 
Beskrivelse 

GOJO Natural Orange Pumice Håndrens inneholder små skurepartikler og fin Italiensk 
pimpstein for å hjelpe til i rengjøringen. GOJO Natural Orange inneholderingen 
etroleum-baserte løsemidler og inneholder aloe, vitamin E and hudbeskyttere. Den 

Beskr
Egenskaper .........Fordeler 

..Håndrens inneholder små skurepartikler og fin Italiensk 
pimpstein for å hjelpe til i rengjøringen for effektiv og rask 

re og lignende stoffer 
jøringen 

rte løsningsmidler 

ng av hudkremer 

idsforhold 

Dispen
 Installeres i løpet av noen minutter. 

t å fylle opp uten søl. 

omisk 

 

 

4 refill i esken. ................................................................ 7255-04 

p
naturelle sitronoljen etterlater 
Hendene med en naturell sitronlukt 

ivelse og fordeler 

Naturelle skuremidler ...

fjerning av tjæ
Pimpstein ..................... Italiensk pimpstein for å hjelpe til i reng

Sikker .......................... Inneholder ingen petroleums-base

Hudfornyere ................. Aloe, vitamin E og en unik blandi

Utprøvd  Dermatologisk testet, utprøvd I virkelige arbe

ser 
•

• Let

• Nøyaktig utmåling som gjør den økon

• Laveste kostnad pr. vask

• Livstid garanti 

Forpakning Delenummer 

1 stk. dispenser .............................................................. 7200-01 



 

GOJO KLUTVASK®

Profesjonell klutvask 
 
Beskrivelse 

GOJO klutvask har høy styrke, for engangsbruk. Hver GOJO klut er 
impregnert med en spesiel GOJO kraftvaskmiddel som fjerner, olje, fett, 
og andre vanskelige flekker  på en enkel måte samtidig som den 
beskytter hendene dine.  

Beskri

R

Sparer tid og penger 

 

Forpakning Delenummer 
4 .... 6298-04 

velse og fordeler 
Egenskaper .........Fordeler 

ask  Fjerner fett, olje og trykksverte på en hurtig 
måte uten å irritere hendene. 

Fingeravtrykk .............. Fjerner fingeravtrykk fra overflater 

Økonomisk .................

 i esken. ...................................................................



 

EVER-WEAR 3-TRINNS DRIVSTOFFSYSTEM RENS 
t i k l e r  e t c .  

 EW-TBB Kostesett for rengjøring 

sserhus og 

Delenu

et for kontrollere riktig 
gangshastighet når Ever-Wear brukes 

 
3-TRINNS MOTORSYSTEM RENS 

 
For å oppnå riktig tomgangturtall fest kroken 
til rattet, med stangen trykket ned mot 
gasspedalen. Juster hastigheten med å 
pumpe avtrekkeren 

 

r 

D i v e r s e  r e k l a m e a r

Delenummer
av forgasser 

Laget så de kan på en effektiv måte 
fjerne avleiringer fra forga

Delenummer 
Plastikkdispense

spjeld 
 

Brukes sammen med EVER-WEAR 
aerosol forgasserrens. 

mmer EW PD  

Justerbar gasspedal kontroller 
Lag
tom

Metalldispenser 

Delenummer 
MIA 20 

 



 

SALGSMATERIALE 

 (PRØVE) 

 

EVER-WEAR BORDMATTE 
Delenummer: 1sidig.(8''x11'').:EWSA90 

2sidig.(8''x11'').:EWSA91 

1sidig.(11''x17'').:EWSA92 

2sidig.(11''x17'').:EWSA93 

 (PRØVE) 



 

SALGS. MATERIALE (FORSET. )  

 

EVER-WEAR 3-
re Trinns brosjy

DELENUMMER: 
EW

NUMMER: 

EVE

SA 50 
DELE

EWSA 80 

R-WEAR 
TEKNISKE 
MANUAL 

EVER-WEAR 
PRODUKT 
BROSJYRE 
DELENUMMER: EWSA 120 

DELENUMMER: 
EWSA 40 

EVER-WEAR 
Oljesystem
brosjyrer 

EVER-WEAR 
Motorbehand

re 

rens 

lings 
brosjy
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