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LASINPESU  
CARAT LASINPESU puhdistaa erittäin tehokkaasti lasi- ja 
peilipinnat. Lisää liikenneturvallisuutta poistamalla tuulilasista 
häiritsevän rasva- ja likakalvon.  

Huom! Soveltuu myös muiden kovien pintojen puhdistukseen. 

Tilausnumero: 7006 
Pakkauskoko: 520 ml/12 kpl 

  

 

RUOSTEENIRROTTAJA  
CARAT RUOSTEENIRROTTAJA irrottaa nopeasti ja tehokkaasti 
kiinnijuuttuneet osat. Tunkeutuu nopeasti ja tehokkaasti pieniinkin 
rakoihin irrottaen hapettuneet ja ruostuneet osat toisistaan.  

Käyttökohteita: mutterit, pultit, ruuvit ym ruostuneet osat. 

Tilausnumero: 7000 
Pakkauskoko: 520 ml/12 kpl 

  

 

SILICON 
CARAT SILICON on väritön ja puhdas voiteluaine, joka estää 
tehokkaasti tiivisteiden jäätymisen talvella tehden ne joustaviksi ja 
kimmoisiksi. Kiillottaa ja voitelee mm. autojen kojelaudat ja 
muovimatot. Silicon soveltuu kumi-, muovi-, lasikuitu-, metalli-, 
nahka- ja puupinnoille. Voitelee myös lukot, saranat, jouset yms. 
tahrattomasti.  

Tilausnumero: 7020 
Pakkauskoko: 520 ml/12 kp« Takaisin 
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 RASVANPOISTAJA CARAT RASVANPOISTAJA on 
erittäin tehokas rasvan ja lian poistaja. Irrottaa tehokkaasti vahan, 
öljyn, rasvan, hartsin, bitumin, painovärin ym. epäpuhtaudet maali-, 
metalli-, ja muilta kovilta pinnoilta. 
Käyttökohteita: autoissa mm. jarru- ja kytkinpintojen puhdistukseen 
jarrunesteestä sekä öljyistä ja rasvoista.Teollisuudessa maalattavien 
pintojen puhdistukseen. Venttiilien, laakereiden ym. puhdistukseen. 

 Tilausnumero: 7040 
Pakkauskoko: 520 ml/12 kpl 
   

 

 MONITOIMIÖLJY  
CARAT MONITOIMIÖLJY on yleisvoiteluaine, joka syrjäyttää 
tehokkaasti kosteuden. Suojaa metallipinnat ruostumiselta ja 
hapettumiselta. Syrjäyttää kosteuden sähkölaitteissa. Irrottaa 
kiinnijuuttuneet osat. Voitelee lukot, ketjut, aseet, saranat, pultit jne.  

Tilausnumero: 7015 
Pakkauskoko: 520 ml/12 kpl 

 
 

  

 

CARAT TEKSTIILIPESU on tehokas ja raikkaantuoksuinen 
puhdistusvaahto kaikille autojen tekstiilipinnoille. Puhdistaa istuimet ja 
oviverhoukset. Jättää raikkaan tuoksun puhdistuksen jälkeen. Soveltuu 
myös huonekalujen ja kokolattiamattojen puhdistukseen.  

Tilausnumero: 7007 
Pakkauskoko: 520 ml/12 kpl 
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VASELIINI 
 
CARAT VASELIINI on korkealuokkainen monikäyttörasva kaikkiin 
yleisiin voitelukohteisiin. Mekaanisesti kestävä, tunkeutuu ja tarttuu 
hyvin. Käyttölämpötila-alue -30°C...+120 °C. Soveltuu laakereiden 
yleisvoiteluun.  

Tilausnumero: 7008 
Pakkauskoko: 520 ml/12 kpl 

  

 
 
KOTELONSUOJA 
 
CARAT KOTELONSUOJA on ruosteenestoinhibiittoreita sisältävä 
ruosteenestoaine, joka tarttuu erinomaisesti myös kosteille pinnoille. 
Muodostaa vahamaisen suojaavan kalvon.  
Suojaa auton kotelorakenteet, koneet, laitteet, työkalut jne. 
Tilausnumero: 7009 
Pakkauskoko: 520 ml/12 kpl  

 

  

 

TERVA 
CARAT TERVA estää pulttien ja muttereiden kiinnijuuttumisen ja 
ruostumisen. Renkaanvaihdon yhteydessä välttämätön apuväline. 

Käyttökohteita: pyörien ja alustan pultit ja mutterit, jousien sinkilät, 
levypyörien keskiöt, asuntovaunujen seisontatukien kierteet, 
kotelonsuoja-aineena. 

Tilausnumero: 7026 
Pakkauskoko: 520 ml/12 kpl 

« 
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KUPARITAHNA 
 
CARAT KUPARITAHNA on kiinnileikkautumisenestoaine erityisesti 
korkeisiin lämpötiloihin. Voitelee ja suojaa ruostumiselta ja 
hapettumiselta metalliliitokset kuten pultit, jarrutapit, pakoputkistojen 
ja -sarjojen pultit, pyörien pultit yms. Suojaa myös sähköiset kontaktit.  

Tilausnumero: 7030 
Pakkauskoko: 520 ml/12 kpl 

 

 
 

  

 

KIVENISKUMASSA 
Tilausnumero: 7027 
Pakkauskoko: 520 ml/12 kpl 
 

 

 

ALUSTANSUOJA 
Tilausnumero: 7060 
Pakkauskoko: 520 ml/12 kpl 
 

 

 

PRO TT-Yhtymä Oy 

Sirrikuja 1 A, 00940 Helsinki – info@tt-yhtyma.fi 

Puh +358 9 698 0044 – www.tt-yhtyma.fi 
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