
Mathy® - T, aditivum do převodového oleje (manuální převodovky)Mathy® - T, aditivum do převodového oleje (manuální převodovky)Mathy® - T, aditivum do převodového oleje (manuální převodovky)Mathy® - T, aditivum do převodového oleje (manuální převodovky) 0,5 litru 6 litrů =Sleva

871 CZK 16%

Mathy® - TA, aditivum do hydraulického oleje (automatické převodovky, servo)Mathy® - TA, aditivum do hydraulického oleje (automatické převodovky, servo)Mathy® - TA, aditivum do hydraulického oleje (automatické převodovky, servo)Mathy® - TA, aditivum do hydraulického oleje (automatické převodovky, servo) 0,5 litru 1 litr =Sleva

825 CZK 11%

Mathy® - F, univerzální aditivum do palivaMathy® - F, univerzální aditivum do palivaMathy® - F, univerzální aditivum do palivaMathy® - F, univerzální aditivum do paliva 250ml 3 litry =Sleva

474 CZK 45%

Mathy® - BE, aditivum do benzínu s max 10% biosložkyMathy® - BE, aditivum do benzínu s max 10% biosložkyMathy® - BE, aditivum do benzínu s max 10% biosložkyMathy® - BE, aditivum do benzínu s max 10% biosložky 250ml 20x 250ml =Sleva

395 CZK 27%

Mathy® - D, aditivum do nafty (diesel) s max 10% biosložkyMathy® - D, aditivum do nafty (diesel) s max 10% biosložkyMathy® - D, aditivum do nafty (diesel) s max 10% biosložkyMathy® - D, aditivum do nafty (diesel) s max 10% biosložky 250ml 20x 250ml =Sleva

342 CZK 31%

Mathy® - BD, aditivum do bio-nafty (bio-diesel)Mathy® - BD, aditivum do bio-nafty (bio-diesel)Mathy® - BD, aditivum do bio-nafty (bio-diesel)Mathy® - BD, aditivum do bio-nafty (bio-diesel) 250ml 20x 250ml =Sleva

369 CZK 29%

Mathy® - DropStop®Mathy® - DropStop®Mathy® - DropStop®Mathy® - DropStop® 250ml 5x 250ml =Sleva

765 CZK 20%

Mathy® - WS, mazací sprej pro univerzální použití Mathy® - WS, mazací sprej pro univerzální použití Mathy® - WS, mazací sprej pro univerzální použití Mathy® - WS, mazací sprej pro univerzální použití 300ml

395 CZK

Mathy® - G, vazelína Mathy® - G, vazelína Mathy® - G, vazelína Mathy® - G, vazelína 400gr 10 kg =Sleva

365 CZK 59%

Mathy® - TS, olej do dvoutaktních motorů Mathy® - TS, olej do dvoutaktních motorů Mathy® - TS, olej do dvoutaktních motorů Mathy® - TS, olej do dvoutaktních motorů 0,5 litru 1,0 litr =Sleva

791 CZK 10%

Mathy® - TEC12®Mathy® - TEC12®Mathy® - TEC12®Mathy® - TEC12® 0,5 litru

871 CZK

Mathy® - HMathy® - HMathy® - HMathy® - H 1,0 litr 10 litrů =Sleva

607 CZK 23%

Mathy®-T je vysoce výkonné moderní aditivum pro mechanické převodovky, rozvodovky a diferenciály. Přidáním 
Mathy®-T výrazníte snížíte opotřebení (až o 90%, laboratorně prokázáno), mechanické ztráty a neobsahuje (ani 
nevytváří) žádné pevné látky. Možné použít u všech převodových (třída SAE 75-140) i hypoidních olejů (např 
MobilFluid 424 a jiné). Olej má s Mathy®-T výrazně pevnější olejový film.

7 293 CZK

Mathy®-TA vysoce výkonné moderní aditivum vhodné pro všechny hydraulické a ATF oleje v automatických 
převodovkách i posilovačích osobních i užitkových vozidel. Vhodné použít všude tam, kde jsou použity např. 
ATF 1-3, Dexron, Mercon oleje. Přidáním Mathy®-TA několikanásobně snížíte opotřebení, zvýšíte přenos síly 
a optimalizujete funkci převodovky. Převodovka je chráněna proti usazeninám, protože Mathy®-TA nepoužívá 
ani netvoří pevné částice.

1 475 CZK

Mathy®-F je multifunkční aditivum do palivových systémů. Vhodné do benzínu i do nafty. Mathy®-F čistí a 
chrání palivový systém a vrací mu jeho plnou funkci a výkon. Ideální pro autoparky, kde jsou používána 
benzínová i naftová vozidla. Vhodné pro nepřetržité užívání. 3 145 CZK

Mathy®-BE čistí palivový systém benzínového motoru a zvyšuje spolehlivost a ekonomičnost. Chrání před 
škodami způsobenými nekvaltním palivem. Určeno pro všechny benzínové motory atmosférické i turbo a pro 
všechny druhy benzínu (Special, Natural). Možno použít se všemi druhy katalyzátorů. Aditivum svými 
vlastnostmi zušlechťuje méně kvalitní paliva a chrání motor. Cenově příznivě čistí palivový systém a chrání 
před novými usazeninami. Mathy®-BE působí antibakteriálně a chrání před kontaminací paliva při delších 
odstávkách.

5 763 CZK

Mathy®-D čistí palivový systém naftového motoru a zvyšuje spolehlivost a ekonomičnost. Určeno pro všechny 
dieselové motory TDI i CDI a pro všechny druhy nafty (letní i zimní). Možno použít se všemi druhy 
katalyzátorů. Aditivum svými vlastnostmi zušlechťuje méně kvalitní paliva, zvyšuje Cetanové číslo a chrání 
motor. Cenově příznivě čistí palivový systém a chrání před novými usazeninami. Mathy®-D působí 
antibakteriálně a chrání před kontaminací paliva při delších odstávkách.

4 732 CZK

Mathy®-BD čistí palivový systém naftového motoru a zvyšuje spolehlivost a ekonomičnost. Určeno pro 
všechny dieselové motory TDI i CDI a pro všechny druhy bio-nafty (letní i zimní). Možno použít se všemi 
druhy katalyzátorů. Aditivum svými vlastnostmi zušlechťuje horší kvalitu bio-paliv, zvyšuje Cetanové číslo a 
chrání motor. Cenově příznivě čistí palivový systém a chrání před novými usazeninami. Palivo lépe hoří a 
nezanáší katalyzátor nebo částicový filtr. Mathy®-BD působí antibakteriálně a chrání před kontaminací paliva 
při delších odstávkách.

5 261 CZK

Mathy®-DropStop® odstraňuje netěsnosti v motoru nebo převodovce. Oživuje gumová těsnění, vrací jim 
jejich pružnost a lehce zvětšuje jejich objem. Tím přetěsní motor a zabrání drahým opravám motoru. Možno 
používat I v kombinaci s jinými Mathy® produkty.

3 061 CZK

Mathy®-WS se vyznačuje vysokou mazivostí a dlouhodobým olejovým filmem. Vpije se i do těžko přístupných 
míst. Chrání před korozí a spolehlivě maže bovdeny, řetězy jízdních kol. Všeobecně použitelný pro domácí i 
dílenské účely.

Mathy®-G se vyznačuje vysokou mazivostí a dlouhodobým účinkem. Ideální pro klouby, mazaná vodítka 
lanových drah, ložiska a jiné. Moderní mazivo pro běžné i extrémní podmínky. 3 700 CZK

Mathy®-TS se vyznačuje vysokou mazivostí, sníženým opotřebením motoru. Obsahuje složky k zamezení 
vytváření usazenin a nízkou kouřivostí. 1 425 CZK

Mathy®-TEC12® je určen pro údržbu laku a lakovaných povrchů. Obsahuje moderní nanoaktivní složky pro 
perfektní ochranu laku.

Mathy®-H je určen do kotlů na topný olej. Zdokonaluje hoření, čistí trysky, snižuje usazeniny. Optimalizuje 
spotřebu topného oleje. 4 666 CZK


