
Side 1 

KJEMIPROGRAM 
MOTIP er Europas største produsent av aerosoler, og 
selges også under flere egne og andres merkenavn. 
Med MOTIP som samarbeidspartner kan vi nå tilby et 
stort spekter av kjemiprodukter i høy kvalitet.  

SILIKONSPRAY 090107 

Høykvalitets silikonspray for smøring 
og beskyttelse av plast/gummideler. 
Hindrer fastfrysing og uttørking av 
gummideler og fjerner knirk. Blir ikke 
klebrig. MoTip Silikon Spray har 
jetspray-stråle.  

PTFE TØRR TEFLON 090201 

Tørt overflate smøremiddel for be-
handling av mekaniske deler av me-
tall og plast, hvor det ikke er ønskelig 
med rester av olje eller fett. Etterlater 
ingen rester og hindrer slitasje og 
fastlåsing. PTFE dry er egnet for deler 
som utsettes for lett belastning og 
lave hastigheter. 

ELEKTROSPRAY 090505 

Rengjøringsspray med høye oppløs-
ningsegenskaper, for rensing av elekt-
riske kontakter. Contact Cleaner er 
ikke-ledende og ikke-korroderende, 
og etterlater ingen rester. Kraftig 
jetspray og kan brukes i ulike posisjo-
ner (360 °).  

RUSTLØSER 090303 

Effektivt verktøy for å løsne fastruste-
de deler. Gode penetrerende egen-
skaper og rusthindrende. Inneholder 
grafitt og MoS².  
MoTip Penetrating Oil har en kraftig 
jetspray og kan brukes i ulike posisjo-
ner.  

FORGASSERRENS  090510 

For innvendig og utvendig rengjøring 
av forgassere og ventiler, uten de-
montering.  
Forgasser cleaner har høye oppløs-
ningsegenskaper og etterlater ingen 
rester. Ikke etsende og har en 
jetspraystråle. 

MULTISPRAY       090206 

Universalspray for smøring, beskyttel-
se og rengjøring av deler i metall og 
plast. Multispray har gode gjennom-
trengende egenskaper og en rensen-
de effekt. Multispray er fuktsikker og  
rustforebyggende. Etterlater en be-
skyttende film. 

TEKNISKE SPRAYPRODUKTER 
Nå i 500 ml spraybokser. 

TEFLONSPRAY   090203 

Universalsmøring til metall og plastde-
ler. Inneholder PTFE (teflon) og sørger 
for lav friksjon mellom flere typer 
materialer. For eksempel mellom 
me-tall og plast etc.  



Side 2 

KOBBERFETT SPRAY 090301   
Kobberspray med svært høyt kobber-
innhold. Renner ikke. Hindrer slitasje 
og fastlåsing av sammenskrudde for-
bindelser som er utsatt for svært høye 
temperaturer, hindrer slitasje og fast-
låsing. Tåler temperaturer fra - 40°C 
til + 1100°C. 

REIMSPRAY 090102 
Gir bedre grep mellom reim og reim-
hjul. Fjerner støy og forlenger leveti-
den på reimene. V-belt spray er bru-
kervennlig og gir en langvarig be-
skyttelse. V-Belt Spray forebygger 
slitasje  og vedlikeholder drivremme-
ne. 

ELEKTROBESKYTTER 090108 
Elektro konserveringsspray med gode 
penetrerende egenskaper som hindrer 
startproblemer forårsaket av fuktig-
het. Vannavstøtende og fuktsikker.  

    TEKNISKE SPRAYPRODUKTER 

STARTGASS     090405 
Effektivt verktøy ved startproblemer 
på forbrenningsmotorer. Injiser eter-
baserte inn i luftinntaket på luftfilteret 
i noen sekunder og start motoren. 

VASELINSPRAY  090302 
Universalt transparent smøre- og konser-
veringsmiddel med utmerket vedheft. 
Vannavstøtende, pH-nøytral og mot-
standsdyktig mot ulike vær- og tempe-
raturforhold. Korrosjonsbeskyttelse og 
hindrer slitasje og klebing.  

KJEDESPRAY   090205 
Smørefett for smøring av kjededrevne 
installasjoner som er utsatt for tung 
belastning. Industrial chain grease kan 
behandles som olje, med fettets egen-
skaper. God vedheft og slynges ikke 
av kjedet. 

SPRAYLIM      090304 
Syntetisk spraylim for både perma-
nent og midlertidig liming. Egnet til å 
lime papir, papp, tre, tekstil og ulike 
typer plast. Tørker raskt og er bru-
kervennlig. Fargeløst og utrolig hold-
bart lim. 

FRYSESPRAY 090306 
Effektivt verktøy for å løsne fastruste-
de skruer. Er også suveren ved monte-
ring/demontering av lager etc. 
MoTip Freezer senker temperaturen til 
- 50°C og har en jetspraystråle.

ANTI-MUSESPRAY  090103 
Spray som virker avskrekkende på 
mus og andre smågnagere. 
Forhindrer skader på elektriske led-
ninger, gummislanger og andre god-
saker i kjøretøy etc. 

TJÆRESPRAY    090308 
Naturlig smøremiddel basert på 
«stockholmtjære». Beskytter og for-
hindrer fastrusting av bolter og andre 
hardt belastede deler. 
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PAKNINGSFJERNER  090403 
Effektiv pakningsfjerner for rask og 
enkel fjerning av tørket lim og forseg-
linger. Gasket remover har høy opp-
løsningsegenskap, er ikke-ledende og 
ikke-etsende. Tyktflytende for optimal 
effekt og lang virketid. 

PTFE HVITT SPRAYFETT 090204 
Smøremiddel med god vedheft og høy 
viskositet for smøring av mekaniske deler 
i metall eller plast. Inneholder PTFE og 
hindrer slitasje. Tåler temperaturer mel-
lom - 30°C og + 160°C. 

STØVFJERNER  090408 
Kraftig verktøy som fjerner støv og 
løst smuss med høyt trykk på steder 
som er vanskelig å komme til. Dust 
remover er ikke brannfarlig, er luktfri 
og etterlater ingen rester.  
Svært brukervennlig og har en kraftig 
jetspraystråle. 

MALINGSFJERNER 090410 
Svært effektivt middel til å fjerne 
gamle lag med lakk på flater av me-
tall, stein, betong, asfalt og tre.  
MoTip Paint Remover har en gelekon-
sistens og er brukervennlig.  

DEKKFORNYER      090502 
Dekkskum for å få de til å se ut som 
nye. Tyre cleaner er brukervennlig og 
gir et blankt og beskyttende resultat. 
Beskytter mot ulike vær- og tempera-
turforhold. Kan brukes på våte dekk. 
500 ml sprayboks. 

COCKPITSPRAY 000701 
Rengjøringsspray for rensing, be-
skyttelse og oppgradering av instru-
mentpanelet og andre plastdeler. 
MoTip Cockpitspray har en behagelig 
duft og er antistatisk. Hele 600 ml. 

TEKNISKE SPRAYPRODUKTER 

FRYSESPRAY ELEKTRONIKK 090409 
Effektiv, ikke-brennbart verktøy for å 
spore sprekker i kretskort.  
Kan brukes i ulike posisjoner.  
MoTip Freezer Electronic senker tem-
peraturen til - 55°C og har 
jetspraystråle. 

KERAMISK FETT 090307 
Brukes ved montering av deler som 
utsettes for høye temperaturer, opptil 
1600 grader. Brukes til montering av 
ABS og Lambda sensorer, bremsede-
ler etc. 

LEKKASJESØKER 000579 
Avdekker raskt eventuelle lekkasjer i 
gassinstallasjoner. Miljøvennlig og 
fjernes evt med vann.  
DWG sertifisert. 

MONTERINGSFETT BREMS  090310 
Spesial metallfritt fett som brukes ved 
montering av bremser. Brukt baksiden 
av bremseklosser forhindres ulyder.  
500 ml sprayboks. 

DE-ICER     000541 
Isfjerner til bilruter, gir rask effekt 
og forhindrer ny isdannelse. 
Sprayboks 400 ml.  
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CITRUSRENS 090513 
Meget effektiv citrusrens for skånsom 
fjerning av limrester og klebemerker. 
Kan brukes på de fleste lakkoverfla-
ter. Foretrekkes av profesjonelle bru-
kere. Stor 500 ml aerosol. 

BREMSERENS brukes det store mengder av på verkstedet. 
Motip bremserens kommer i mange forskjellige størrelser, 
med svært gode oppløsningsegenskaper. Etterlater ingen 
rester. Sprayboksene har en god rengjøringseffekt med 
høyt trykk og en kraftig jetspray. 

BILKJEMI 

GLASSRENS SKUM 090504 
Glass spray for rengjøring av frontru-
ter og speil. Glass cleaner er et avfet-
tende skum med høye oppløsnings-
egenskaper. Gir skinnende blanke 
ruter. Stor 500 ml aerosol. 

MOTORVASK  090506 
Effektiv avfetter til motor og andre 
maskindeler. Høye oppløsningsegen-
skaper og etterlater ingen avleiringer. 
Langt mer effektiv enn standard pe-
troleumsbasert avfetting. 

500 ml spray 090563 
750 ml spray 090514 
5 liter kanne 05563 
25 liter kanne  25563 

Tappekran 25L kanne SET25L 

SKUMRENS    090511 
Fjerner flekker og skitt fra glatte 
overflater, for eksempel  bordflater, 
kjøkkenbenk, plaststoler etc. 
Gir et rikt skum, skal virke et par mi-
nutter og tørkes av med fuktig klut. 
Drøy boks på 500 ml. 

SPESIALRENSEMIDDEL for AC, DPF og EGR 
Rengjør aircondition, partikkelfilter og EGR på 
enkel måte. Bruksanvisning må følges nøye.  
Det følger med langt dyserør som gjør det 
mulig å komme til der avleiringer sitter. 
500 ml sprayboks. 

090508 AC rens 
090515 DPF rens 
090516 EGR rens 


