Артикулен
номер

Снимка

Наименование

Допълнително описание

Марка

Баркод

Крайна цена
с ДДС

ST51200EN

STP Добавка за бензин 200 мл

Редовната употреба намалява разхода на гориво, като поддържа горивната система
чиста от вредни отлагания. Предпазва горивната система от ръжда и корозия.
Намалява вредните емисии.

5020144800514

9.99 лв.

ST52200EN

STP Добавка за бензин против замръзване на горивото 200 мл

Добавката за бензин премахва водата от горивото и е предназначена да предотврати
замръзването на бензинът през студените месеци. Подпомага за по-плавно запалване
в студените дни. Намалява разхода на гориво. Намалява вредните емисии.

5020144800521

12.50 лв.

ST53200EN

STP Добавка за почистване на инжекторите 200 мл

Почиства инжекторите и горивната система. Намалява разхода на гориво.Разтваря
налепи. Увеличава мощността. Изглажда неравномерната работа на празен ход.
Намалява вредните емисии.

5020144800538

13.50 лв.

ST54200EN

STP Добавка към дизеловото гориво 200 мл

Чисти и поддържа дюзите.Съдържа подобрител на цетановото число за по-плавно
запалване в студените дни. Икономисва гориво. Увеличава мощността на двигателя

5020144800545

9.99 лв.

ST55200EN

STP Добавка за дизел против замръзване на горивото 200 мл

Добавката за дизел с анти-гел е предназначена да предотврати замръзването на
дизелът през студените месеци. Съдържа подобрител на цетановото число за поплавно запалване в студените дни. Намалява разхода на гориво.Намалява вредните
емисии.

5020144800552

13.50 лв.

ST56200EN

STP Подобрител за гориво 200 мл

Специално изработен да подобри октановото число на бензина. Почиства горивните
камери и позволява възстановяване на мощността и ефективността на автомобила.

5020144800569

13.99 лв.

ST59200EN

STP Добавка към дизеловото гориво за почистване на дюзите 200 мл

Поддържа чиста горивната система. Намалява разхода на гориво. Намалява пушенето
и шума на двигателя. Подобрява студеното стартиране. Поддържа чисти инжекторите.
Възстановява изгубената мощност и ускорение

5020144800590

13.50 лв.

ST50400EN

STP Добавка за пълно почистване на бензиновата горивна система 400 мл

Пълно почистване на горивната система. Предотвратява трудното стартиранещ.
Възстановява изгубената мощност. Намалява разхода на гориво. Спира тракането и
шума на двигателя Намалява вредните емисии

5020144800866

29.99 лв.

STP Добавка за почистване на дизеловата горивната система 400 мл

Почистват всмукателните клапани, инжекторите и горивната камера. Намаляват
разхода на гориво. Понижават вредните емисии. Подобряват „студения” старт.
Безопасни при употреба в съвременните двигатели. Продуктът е безопасен за
каталитичните конвертори и филтрите. Една опаковка е достатъчна за 75 литра гориво.
Използвай на всеки 5000км.

5020144800873

27.99 лв.

ST65400EN

STP Добавка за почистване на филтъра за твърди частици 200 мл

Намалява температурата на изгаряне на саждите натрупани във филтъра. Почиства и
удължава живота на DPF (филтъра за твърди частици). Добавката е много подходяща
при интензивно градско шофиране. Намалява разхода на гориво и вредните емисии.
За дизелови двигатели с всички видове DPF филтри.

5020144800880

16.50 лв.

STP Добавка към дизеловото гориво- спира пушенето 200 мл

Намалява отделянето на дим, причинен от изгаряне на масло.Подобрява
визкозитетните свойства на маслото при високи температури. Уплътнява луфтовете
между износените компоненти на двигателя. Подобрява компресията и работата на
двигателя. Намалява шума от двигателя. Осигурява здрав защитен маслен филм при
високи работни температури. Съвместим с всички минерални, синтетични,
едносезонни и всесезонни масла. Безопасен е за катализаторите.

5020144800415

12.50 лв.

STP Добавка за масло на бензинови двигатели 300 мл

Осигурява допълнителна защита срещу загряването на двигателя и позволява маслото
да запази своите свойства за по-дълъг период.

5018704350111

16.50 лв.

ST61300EN

STP Добавка за за масло на дизелови двигатели 300 мл

Защитава двигателя от износване. Намалява разхода на масло до 50%. Предотвратява
образуването на нагар по сегментите на буталото до 25%. Намалява образуването на
утайки. Спестява разходи за масло и ремонти

5018704352115

15.50 лв.

ST63300EN

STP Добавка за спиране теча на масло в двигателя 300 мл

Намалява и спира течовете на масло. Подобрява състоянието на засъхнали
уплътнения. Подходяща за дизелови и бензинови двигатели. Спестява разходи за
скъпи ремонти.

5020144500834

17.50 лв.

ST95300EN06

STP Добавка за почистване на охладителната система 300 мл

Продуктът бързо емулгира масло, отстранява котлен камък, утайки и ръжда от цялата
охладителна система. Подобрява топлопренасянето и поддържа ефективността на
антифриза. Подходящ е за всички охладителни системи, независимо от вида антифриз,
който се използва. Не съдържа киселини.

5020144800200

13.50 лв.

ST96300EN06

STP Добавка за спиране на течове по охладителната система 300 мл

Безопасен за алуминий, гумени уплътнения и други материали. Бързо намира и
запушва течовете с естествени влакна. Безопасен за всички видове охладителни
системи, без да ги запушва и да намалява циркулацията. Една бутилка третира течове
при охладителни системи до 20 литра.

5020144800217

13.50 лв.

ST66200EN

ST93200EN

ST60300EN12

