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Проникаюче мастило
MPM PENETRATING OIL / 400 мл.
Це проникаюче мастило є потужною рідиною для відокремлення іржі.
Вона проникає під шар іржі на металевих частинах. Підходить для болтів,
гайок і гвинтів, а також для трубних з’єднань і ніпельних муфт, шарнірів,
замків, ланцюгів, стиків і ковзних деталей. Запобігає утворенню звуків 
брязкання й скрипіння. Запобігає утворенню іржі.

Силіконове мастило
MPM SILICONE SPRAY / 400 мл.
Цей силіконовий спрей є продуктом без кольору й запаху.
Він захищає від іржі, бруду та вологи, має хороші змащувальні властивості.
MPM Silicon Spray дуже підходить як мастило для рухомих частин, 
які вступають у прямий контакт із вологою, і як продукт, який захищає
від замерзання, зокрема, замків, шарнірів і гумових ущільнень дверей.

Мастило для ланцюгів
MPM CHAIN SPRAY / 400 мл.
Цей спрей для ланцюгів є мастилом на основі поліізобутилену.
Він забезпечує захист від корозії і, насамперед, стійкий до холоду й тепла.
MPM Chain Spray може використовуватися як мастило, а також для захисту
ланцюгів, підшипників ковзання й роликових підшипників. 
Запобігає утворенню іржі.

Біле мастило 
MPM UNIVERSAL WHITE GREASE / 400 мл.
Цей універсальний аерозольний змащувальний спрей є засобом
довготривалої дії на основі мінеральних олив і органічних розчинників,
що запобігає утворенню іржі та витримує температури від –40 до +180 °C.
MPM Universal White Grease може використовуватися в промисловості,
автомобільному та суднобудівному секторах.
Підходить для зубчастих передач і поверхонь ковзання.

Мастило 
PTFE MPM PTFE SPRAY / 400 мл. 
Цей PTFE-спрей є водовідштовхувальним мастилом на основі ПТФЕ
і захисним засобом для використання практично у всіх галузях промисловості
з термостійкістю від –50 до +210 °C. MPM PTFE Spray може використовуватись
як мастило на поверхнях ковзання, напрямних, дротах, різальних інструментах,
шківах, конвеєрних стрічках, зубчастих передачах, стиках і затискачах.
MPM PTFE Spray також може застосовуватися для напрямних розсувних дахів,
замків і шарнірів у промисловості, автомобільному та суднобудівному секторах.

Новинки
асортименту



Електроспрей для контактів 
MPM CONTACT SPRAY / 400 мл. 
Цей контактний спрей є очищувачем на основі мінеральної оливи
й забезпечує захист від корозії та вологи. MPM Contact Spray розроблений
для захисту всіх електричних контактів, зокрема, кабельного провіддя,
кабельних наконечників, з’єднань і запобіжників.

Спрей для відштовхування вологи
MPM MOISTURE DISPLACER / 400 мл.
Цей вологовідштовхувальний засіб розроблений як продукт на масляній основі
для універсального використання в разі виникнення проблем зі зволоженням.
MPM Moisture Displacer запобігає несправному запуску, викликаному
наявністю вологи, і забезпечує захист від іржі.

Антипригарний спрей
MPM ANTI SPECK SPRAY / 400 мл.
Цей антипригарний спрей розроблений для очищення й підтримання
в чистоті головки пальника, а також для захисту зварюваного виробу
від розбризкування та іскор.

Спрей для панелі приладів
MPM COCKPIT SPRAY / 400 мл.
Цей аерозольний спрей для панелі приладів є високоякісним
пиловідштовхувальним продуктом без силікону, який забезпечує
оптимальний захист від бруду, статичного заряду, вологи та
УФ-випромінювання. MPM Cockpit Spray збільшує термін служби матеріалів
і має приємний запах.

Спрей для очистки салону
MPM INTERIOR CLEANER / 400 мл.
Цей засіб для чищення салону є універсальним продуктом на основі піни
й використовується для оптимального очищення салону автомобіля, предметів
домашнього вжитку, човнів тощо. 
MPM Interior Cleaner легко видаляє мастило, оливу й смолу та дуже підходить
для чищення сильно забруднених вікон автомобіля.
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Присадка-очисник 
MPM COMPLETE PETROL SYSTEM CLEANER / 250 мл.
Очисник MPM Cleaner очищує всю паливну систему разом із паливними
форсунками, карбюратором і клапанами.
Основні переваги
- Очищує всю паливну систему разом із паливними форсунками,
карбюратором і клапанами.
- Покращує й підвищує продуктивність двигуна та горіння.
- Усуває грубу роботу в режимі холостого ходу й затримку запуску двигуна.
- Запобігає корозії паливної системи.
- Зменшує споживання палива та викиди небезпечних вихлопних газів.
Застосування
Для всіх бензинових двигунів із форсунками або карбюратором, що працюють
на етильованому або неетильованому паливі.
Підходить для використання з транспортними засобами, обладнаними
каталітичними конвертерами.
Інструкція із застосування:
Залийте у бак весь вміст пляшки 250 мл, бажано перед заправлянням бензином.
Дозувати для 40 - 60 л палива.
Продукт може використовуватися як профілактичний засіб
за регулярного застосування.

Присадка в паливо MPM OCTANE BOOSTER / 250 мл.
Присадку для пального MPM octane booster розроблено
для збільшення октанового числа на 2 - 4 пункти.
Головні переваги
Збільшує октанове число.
Запобігає виникненню посиленого зносу вихлопного клапанного сідла.
Покращує економію пального.
Покращує та посилює продуктивність двигуна і ефективність згоряння.
Усуває грубий холостий хід та коливання двигуна.
Запобігає забрудненню свічок запалювання.
Застосування
Для всіх двигунів внутрішнього згоряння з інжектором або карбюратором,
в яких використовується етильоване або неетильоване пальне.
Підходить для використання в транспортних засобах, обладнаних каталітичними
нейтралізаторами.
Інструкція щодо застосування:
Вмісту однієї пляшки на 250 мл вистачить на 40 - 60 літрів пального.
Вилийте вміст пляшки в бензобак, бажано перед заливанням пального.

Промивка систем охолодження 
MPM RADIATOR FLUSH / 250 мл.
MPM Professional EGR & Intake Cleaner – це унікальний високоякісний продукт для 
очищення та видалення забруднень і відкладень у повітрозабірнику, системі EGR
і турбонаддуву. Оливи, смоли, відкладення лаків і накипу швидко розчиняються
з мінімальними зусиллями.
Основні переваги 
- Ефективно очищує систему турбонаддуву, EGR, повітрозабірник, дросельну
заслінку й камеру згоряння від сильних відкладень і лакоподібних компонентів,
які знижують потужність.
- Збільшує термін служби чутливих компонентів двигуна, як-от каталітичних
конвертерів і сажових фільтрів (DPF).
- Зменшує споживання палива та викиди небезпечних вихлопних газів.
- Покращує роботу двигуна, холостий хід і пуск.
Застосування 
Для всіх бензинових, дизельних і газових двигунів із турбокомпресором або без нього.
Інструкція із застосування: 
Ретельно дотримуйтеся інструкції або доставте автомобіль на СТО 
для виконання цієї процедури.
A) Профілактичне чищення клапанів EGR, видалення відкладень на впускному
клапані/дросельній заслінці та очищення камери згоряння.
- Перед використанням добре струсити.
- Демонтувати шланг повітрозабірника й максимально видалили видимі
забруднення вручну за допомогою ганчірки або тканини.
- Запустити двигун і зачекати, доки він не досягне нормальної робочої температури. 
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- Частково закрити вхідний отвір для впуску повітря (приблизно на 75 %), щоб збільшити
швидкість повітря й забезпечити краще перемішування продукт в повітряному потоці.
Дати двигуну попрацювати на нормальних холостих обертах. 
- Розпилити продукт у повітрозабірник короткими порціями (2 секунди).
Перед застосуванням наступної порції розпилюваного засобу переконайтеся,
що оберти двигуна на холостому повертаються до початкового стану. 
- Використайте увесь аерозоль і втримуйте двигун на холостому ходу не менше
3 хвилин, протягом цього часу збільште оберти кілька разів (<2500 об/хв) перед
тим, як вимкнути двигун.
ВАЖЛИВО: під час чищення через повітрозабірник обов’язково майте під рукою
міцний предмет, щоб повністю закрити впускний отвір, якщо виникне сильна детонація
двигуна. У разі детонації або зупинки двигуна негайно припиніть розпилення.
Переконайтеся, що каталітичний нейтралізатор і сажовий фільтр не перегріваються.
B) Несправність системи EGR або турбонаддуву із сильними відкладеннями нагару.
- Перед використанням добре струсити.
- Демонтувати деталі (корпусу систем турбонаддуву та EGR), щоб отримати доступ.
- Розпилити продукт на відкладення в корпусі систем EGR і турбонаддуву. Зачекати
кілька хвилин, доки продукт осяде, і за потреби повторити процедуру. За потреби
використовуйте щітку або ганчірку для видалення усіх крихких відкладень.
Перш ніж збирати деталі, переконайтеся, що вони сухі.
- Застосовуйте рекомендовану кількість, а для процедури очищення «A» через
повітрозабірник використовуйте весь вміст аерозолю, щоб запобігти швидкому
повторному накопиченню відкладень у системі EGR.
- Вміст одного аерозолю достатній для однієї обробки через повітрозабірник або
очищення розібраних деталей, залежно від ваших вимог.
- Професійний очищувач EGR & Intake Cleaner потрібно регулярно застосовувати на
двигунах, чутливих до забруднень повітрозабірника і засмічення сажового фільтра.

Присадка керамічна в двигун
MPM CERAMIC ENGINE PROTECTOR / 500 мл.
MPM Ceramic Engine Protector – чудова багатофункціональна присадка для моторних олив,
розроблена для роботи в найекстремальніших умовах. Високий ступінь металевого
поверхневого склеювання забезпечує стійке суцільне й неперевершене змащувальне
покриття на найбільш важливих  чутливих до зносу частинах двигуна. Цей продукт MPM
створює не лише високоефективну змащувальну плівку, яка запобігає сухому тертю метала
по металу, а й забезпечує швидку передачу тепла з поверхоньвнутрішніх компонентів.

Основні переваги
- Значно зменшує тертя і знос.  - Відновлює потужність двигуна.
- Збільшує термін служби двигуна. - Знижує рівень шуму двигуна.
- Покращує холодний запуск. - Знижує викиди небезпечних вихлопних газів.
- Знижує температуру моторної оливи. - Заощаджує витрату палива та оливи.
- Забезпечує довготривалий захист    - Підвищує здатність змащувальної плівки 

  вашого двигуна. витримувати навантаження.    

Застосування
Для всіх бензинових, дизельних і газових двигунів із турбокомпресором або без нього.
Змішується з усіма моторними оливами, доступними на ринку. Не завдає шкоди каталітичним
конвертерам і не засмічує фільтри. Не підходить  для мотоциклів із «мокрим» зчепленням. 

Інструкція із застосування:
- Перед використанням добре струсити.
- Залити в теплий двигун вміст однієї пляшки об’ємом 500 мл, бажано відразу після
заміни оливи.
- Проїхати приблизно 15 хвилин для досягнення оптимального результату.
- Переконайтеся, що вміст оливи не перевищує максимального рівня оливи у двигуні.

Присадка в дизельну систему
MPM COMPLETE DIESEL SYSTEM CLEANER / 250 мл. 
MPM Complete Diesel System Cleaner очищує всю
дизельну паливну систему разом з інжекторами. Продукт також містить
цетановий підсилювач і присадки для змащування насоса дизельного палива.
Основні переваги
- Очищує всю дизельну паливну систему разом з інжекторами.
- Покращує й підвищує продуктивність двигуна та горіння.
- Підвищує цетанове число.
- Змащує насос дизельного палива.
- Видаляє нагар із камери згоряння й знижує накопичення сажі.
- Зменшує споживання палива та викиди небезпечних вихлопних газів.
Застосування
Для всіх дизельних двигунів, включно із системою безпосереднього
впорскування палива, із турбокомпресором або без нього, працюючих на
дизельному паливі з низьким або нормальним рівнем сірки.
Інструкція із застосування:
Залити у бак весь вміст ємності 250 мл, бажано перед заправлянням дизельним
паливом. Дозувати для 40 - 60 л палива. Продукт може використовуватися як
профілактичний засіб за регулярного застосування.
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Присадка-очисник
MPM DPF CLEANER & REGENERATOR / 250 мл.
MPM Diesel Particulate Filter (DPF) Cleaner & Regenerator – це органо-металева присадка
для дизельного палива, яка використовується як каталізатор для регенерації
дизельних сажових фільтрів. Ця присадка знижує температуру займання сажі,
зібраної в дизельному сажовому фільтрі, що оптимізує процес регенерації фільтра.
Унікальна комбінація допомагає підтримувати каталітичний конвертер, систему рециркуляції
відпрацьованих газів (EGR), а також турбокомпресор і його лопатки зі змінною геометрією
вільними від відкладень.

Основні переваги
- Забезпечує повну та швидку регенерацію дизельного сажового фільтра.
- Знижує температуру займання уловленої сажі й забезпечує надзвичайне згоряння при
температурах, які зазвичай виникають під час нормальної роботи двигуна.
- Запобігає втраті експлуатаційних характеристик, спричиненої засміченими дизельними
сажовими фільтрами й неповним згорянням сажі.
- Збільшує термін служби дизельного сажового фільтра.
- Найбільш економічний спосіб зменшення вмісту сажі без будь-яких змін у паливній системі.

Застосування
Для всіх дизельних двигунів, включно із системою безпосереднього впорскування палива
й турбодвигунами зі стандартними або модернізованими дизельними сажовими 
фільтрами DPF). 

Інструкція із застосування: 
Залити у паливний бак вміст пляшки 250 мл, бажано перед заправлянням дизельним паливом. 
Вмісту однієї пляшки місткістю 250 мл вистачає для обробки 40 - 60 л дизельного палива.

Присадка в дизельне паливо
MPM DIESEL DETOX PROFESSIONAL / 500 мл.
MPM Diesel Detox Professional – це продукт для дуже ефективного комплексного очищення.
Ця унікальна формула не лише усуває найпоширеніші проблеми з відкладеннями, що виникають у
сучасних дизельних двигунах, а й підвищує цетанове число, захищає від корозії та змащує паливний
насос. Diesel Detox Professional очищує всю паливну систему, включно із засміченими інжекторами,
клапанами й камерою згоряння. У поєднанні з органо-металевою присадкою цей продукт також
зорієнтований на очищення турболопаток зі змінною геометрією та дизельного сажового фільтра,
яке часто потрібне через попередньо несправну паливну систему й неповне згоряння.

Основні переваги
- Один багатофункціональний продукт вирішує всі загальні проблеми з відкладеннями в паливній
системі та вихлопній системах.
- Підвищує цетанове число, захищає від корозії та змащує паливний насос.
- Компенсує втрати продуктивності, спричинені брудною та неефективною паливною системою,
закоксованою системою турбонаддуву й засміченим дизельним сажовим фільтром.
- Збільшує термін служби дорогих фільтрів системи турбонаддуву й дизельного сажового фільтра.
- Зменшує споживання палива та викиди небезпечних вихлопних газів.

Застосування
Для всіх дизельних двигунів, включно із системою безпосереднього впорскування палива, із
турбокомпресором або без нього, працюючих на дизельному паливі з низьким або нормальним
рівнем сірки.

Інструкція із застосування:
- Залити у паливний бак вміст пляшки 500 мл, бажано перед заправлянням дизельним паливом.
- Проїхати принаймні 20 - 30 хвилин на підвищених обертах (>3000). Повторити аналогічні цикли
кілька разів під час руху на обробленому дизелі, щоб досягти максимального результату.
Вмісту однієї пляшки місткістю 500 мл вистачає для обробки 40–60 л дизельного палива.
Увага! Не перевищувати дозу!

Присадка промивка двигуна
MPM ENGINE FLUSH / 250 мл.
MPM Engine Flush має потужну формулу на основі оливи/миючої присадки,
яка очищує осад і накопичення відкладень, сприяючи зниженню споживання оливи.
Допомагає відновлювати економію палива, підвищує ефективність роботи й зменшує
викиди в бензинових і дизельних двигунах.

Основні переваги
Потужні детергенти очищують і промивають внутрішні масляні канали двигуна.
Усуває смоли, лаки та масляні відкладення. Зменшує споживання палива та знижує
викиди вихлопних газів шляхом відновлення стану двигуна. Забезпечує оптимальну
роботу свіжої оливи. Легко усуває забруднення, як-от відкладення накипу, сажу та рідини
(конденсація води та паливо).

Застосування
Для всіх бензинових, дизельних і газових двигунів із турбокомпресором або без нього.
Сумісний з мінеральними, напівсинтетичними або повністю синтетичними моторними оливами.

Інструкція із застосування:
Залити вміст пляшки 250 мл продукту MPM Engine Flush у двигун через кришку
маслоналивної горловини. Дати попрацювати двигуну на холостому ходу протягом
10 - 15 хвилин, а потім відразу злити оливу. Зачекати протягом достатнього часу, щоб із
системи повністю злилася олива. Зняти й замінити масляний фільтр двигуна.
Заправити двигун новою моторною оливою, рекомендованою виробником.
Вмісту однієї пляшки місткістю 250 мл вистачає для обробки двигуна з місткістю
масляної системи 3 - 6 л.
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MPM AD15250

MPM AD25250

MPM AD26250

Промивка автоматичних трансмісій
MPM Automatic Transmission Flush / 250 мл.
Присадка MPM Automatic Transmission Flush використовується для промивання та очищення
внутрішніх компонентів системи ATF. Ці високоефективні очищувальні властивості зменшують
і видаляють масляні відкладення й прочищують гідравлічні канали в системі ATF.

Основні переваги
- Полегшує й згладжує перемикання.
- Прочищує гідравлічні канали.
- Очищує відкладення й лаки з дисків зчеплення.
- Зменшує знос і затримку перемикання передач, збільшує термін служби трансмісії, усуває вібрацію.

Застосування
Сумісна з усіма трансмісійними рідинами.

Інструкція із застосування:
- Перед зміною трансмісійної рідини (за допомогою машини для промивання або без неї)
залийте вміст однієї пляшки 250 мл у автоматичну трансмісію або в машину для промивання ATF.
- Запустіть двигун і перемикайте всі передачі протягом щонайменше 15 хвилин, щоб
забезпечити циркуляцію продукту.
- Злийте трансмісійну рідину з автоматичної коробки передач, промийте та заповніть АКП
відповідно до процедури, рекомендованої виробником.
Вмісту однієї пляшки місткістю 250 мл вистачає для обробки системи автоматичної трансмісії
місткістю до 8 л. Під час заправляння завжди використовуйте рідину ATF, рекомендовану
виробником.

Промивка систем охолодження
MPM RADIATOR FLUSH / 250 мл.
Присадка MPM Radiator Flush використовується для повного очищення та 
усунення будь-яких забруднень у всій системі охолодження.
Основні переваги
- Потужні детергенти очищують і промивають всю систему охолодження.
- Видаляє масляні відкладення, іржу тощо.
- Запобігає накопиченню кислотних забруднень.
- Не завдає шкоди гумовим шлангам, металевим деталям і прокладкам.
- Не токсична й не містить кислот.
Застосування
Підходить для всіх систем охолодження бензинових, дизельних і газових двигунів
із радіаторами з алюмінію, пластику або сталі. Змішується з водою,
охолоджувальними рідинами та звичайними антифризами.
Інструкція із застосування:
- Перед використанням добре струсити.
- Залити вміст однієї пляшки місткістю 250 мл у систему охолодження, потім
проїхати приблизно 30 хвилин і злити рідину із системи охолодження.
- Промити водою й заповнити систему охолодження рідиною, рекомендованою
виробником. Вмісту однієї пляшки місткістю 250 мл вистачає для обробки системи
охолодження місткістю до 12 л.
Увага! Будьте обережні під час відкривання або зливання рідини з радіатора/
системи охолодження, оскільки з системи можуть виходити гаряча охолоджувальна
рідина або пара.

Присадка стоп-течія систем охолодження 
MPM RADIATOR STOP LEAK AND CONDITIONER / 250 мл.
Присадка MPM Radiator Stop Leak використовується для попередження та
усунення витоків у радіаторі, водяному насосі та головці блоку циліндрів.
Основні переваги
- Стабільно та надійно герметизує/попереджає волосні тріщини й витоки.
- Змащує водяний насос.
- Усуває потребу в дорогому ремонті.
- Захищає всю систему охолодження від корозії.
- Не завдає шкоди гумовим шлангам, металевим деталям і прокладкам.
- Не токсична й не містить кислот.
Застосування
Підходить для всіх систем охолодження бензинових, дизельних і газових двигунів
із радіаторами з алюмінію, пластику або сталі. Змішується з водою,
охолоджувальними рідинами та звичайними антифризами.
Інструкція із застосування:
- Перед використанням добре струсити.
- Залити вміст пляшки 250 мл у систему охолодження теплого двигуна
(не гарячого) з увімкненим підігрівом кабіни.
- Дати двигуну попрацювати протягом приблизно 10 хвилин або проїхати невелику
відстань. Вмісту однієї пляшки місткістю 250 мл вистачає для обробки системи
охолодження з місткістю охолоджувальної рідини, антифризу або води до 12 л.
Увага! Будьте обережні під час відкривання радіатора/системи охолодження,
оскільки з системи можуть виходити гаряча охолоджувальна рідина або пара.
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Герметик 
MPM INSTANT BLACK GASKET / 200 мл. / колір: чорний
Цей герметик для прокладок чорного кольору з чудовою стійкістю до олив
спеціально розроблений для застосування на місці встановлення прокладки.
Ця змінна прокладка для компонентів двигуна підходить для кожухів трансмісій,
кришок головки блоку циліндрів, кришок картера, оливних піддонів картера,
диференціалів і водяних насосів. Герметик для прокладок є довготривалим
жароміцним однокомпонентним силіконовим герметиком із термостійкістю
до 180 °С. Завдяки ідеальній адгезії герметик може бути використаний на 
поверхнях анодованого алюмінію, склі, епоксидних та поліефірних панелях навіть
без ґрунтування. Пакет ущільнень дає змогу легко та просто замінити прокладку
в правильних співвідношеннях. Після нанесення силікон твердне за атмосферної
вологості для утворення міцного гумового ущільнення. MPM Premium Gasket
Sealant не зафарбовується, і його не рекомендовано застосовувати
на поліетиленових, тефлонових і поліпропіленових поверхнях.

Паста керамічна
MPM PREMIUM CERAMIC PASTE / 200 мл. / колір: білий
Ця керамічна паста є універсальною формувальною пастою в пакеті ущільнень
з унікальною двопоршневою системою, яка готова до використання.
Завдяки спеціальному складу ця паста підходить для температури до 1400 °C.
Вона забезпечує хороший захист від корозії та не містить металевих частинок
і є ідеальною монтажною пастою для гвинтових з’єднань або різних матеріалів,
як-от сталевих болтів та алюмінію. Ця керамічна паста придатна як монтажна
паста для компонентів і застосувань, які піддаються впливу дуже високих
температур: системи ABS, деталі гальм, компоненти вихлопу, свічки запалювання,
(фланцеві) з’єднання печей у металургійній промисловості.
Застосовується також як тонка змащувальна плівка при низьких швидкостях
ковзання і дуже високих навантаженнях, високому зносі, коливальних рухах і
вібраціях.
Не використовувати як консистентне мастило для роликових або кулькових
підшипників.

Герметик
MPM PREMIUM GREY GASKET / 200 мл. / колір: сірий
Цей преміальний герметик для прокладок сірого кольору є оксимним
нейтральним ущільнювачем із чудовою стійкістю до олив, спеціально
розроблений для кришок картера, оливних піддонів картера та перевірений
на Porsche. Ця змінна прокладка для компонентів двигуна підходить для
кожухів трансмісій, кришок головки блоку циліндрів, диференціалів і
водяних насосів.
З термостійкістю до 250 °C та ідеальною адгезією, навіть без грунтування,
герметик може використовуватися на поверхнях з алюмінію, різних металів,
пластиків без пластифікаторів, як-от полікарбонатів, поліефірів, жорстких
полістиролів, ABS і більшості типів жорсткого ПВХ. Пакет ущільнень дає змогу
легко та просто замінити прокладку в правильних співвідношеннях.
Після нанесення силікон твердне за атмосферної вологості для утворення
міцного гумового ущільнення. MPM Premium Gasket Sealant не зафарбовується,
і його не рекомендовано застосовувати на поліетиленових, тефлонових і
поліпропіленових поверхнях.
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MPM PP200R Герметик
MPM INSTANT RED GASKET / 200 мл. / колір: червоний
Цей герметик для прокладок червоного кольору з чудовою стійкістю до олив
спеціально розроблений для застосування на місці встановлення прокладки.
Ця змінна прокладка для компонентів двигуна підходить для кожухів трансмісій,
кришок головки блоку циліндрів, кришок картера, оливних піддонів картера,
диференціалів і водяних насосів. Герметик для прокладок є довготривалим
жароміцним однокомпонентним силіконовим герметиком із термостійкістю
до 300 °С. Завдяки ідеальній адгезії герметик може бути використаний на
поверхнях анодованого алюмінію, склі, епоксидних та поліефірних панелях
навіть без ґрунтування. Пакет ущільнень дає змогу легко та просто замінити
прокладку в правильних співвідношеннях. Після нанесення силікон твердне за
атмосферної вологості для утворення міцного гумового ущільнення.
MPM Premium Gasket Sealant не зафарбовується, і його не рекомендовано
застосовувати на поліетиленових, тефлонових і поліпропіленових поверхнях.


