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Коли важливий результат



Очищає, змащує та забезпечує 
надійний захист від корозії. 

Рекомендується для розблокування, 
змащування та очищення 
замків, болтів, ланцюгів, петель, 
підшипників, кріплень, сантехнічних 
кранів та з’єднань, а також 
різних видів рухомих вузлів та 
механізмів автомобілів, мотоциклів, 
сільськогосподарської техніки, 
катерів, зброї.

Можна використовувати для 
догляду та захисту промислового 
обладнання - дозволяє швидко і без 
пошкоджень роз’єднати залиплі або 
заклинилі вузли будь-яких типів 
складання, полегшує монтаж та 
демонтаж. Підходить для металевих, 
пластикових та гумових поверхонь. 
Запобігає замерзанню замків дверей, 
петель та механізмів. Для зовнішніх 
та внутрішніх робіт.

Інструкція із застосування:
Розмішати вміст балона, 
струшуючи його не менше 2-3 хв. З 
відстані 10-15 см нанести мастило 
на поверхню. Залишити засіб на 
2-3 хв контактувати з поверхнею. 
При роз’єднанні дуже іржавих, 
давно окислених і заклинили 
з’єднань, кріплень, вузлів 
рекомендується мастило нанести 
кілька разів.

Універсальне мастило Mixon M-40
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Коли важливий результат

Артикул Найменування Упаковка

M40-01-04 Універсальне мастило Mixon M-40 аерозоль 400мл 12 х 0,4 л



Багаторазовий очисник для 
чищення та дезінфекції 

кондиціонера в автомобілі. Усуває 
пилові накопичення, а також 
знищує хвороботворні бактерії та 
плісняву.

Завдяки дезінфікуючим 
властивостям очисника 
забезпечується тривала та 
ефективна робота кондиціонера, 
а також усунення неприємних 
запахів у салоні автомобіля. 
Використовується без розбирання 
кондиціонера.

Інструкція із застосування:
Струсіть балон протягом 1-2 
хвилин. Розпорошіть вміст балона 
в дефлектор холодного повітря 
кондиціонера, використовуючи 
подовжувальну трубку. Через 10-15 
хвилин запустіть двигун і дайте 
йому попрацювати 3-4 хвилини на 
холостому ходу при вентиляторі 
кондиціонера.

Очищувач кондиціонерів AC Cleaner
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Призначений для видалення найбільш 
стійких забруднень зі скляних 

автомобільних поверхонь: біосліди від комах 
та птахів, дорожня сажа, рослинні соки, 
деревні та рослинні смоли та різноманітний 
зовнішній бруд та пил.

Очищувач скла та дзеркал Glass Cleaner

Також ефективно позбавить 
тютюнових та маслянистих плівок 
усередині салону. Має високу 
очищувальну ефективність і 
здатність запобігання розлученням 
і патьокам після обробки. Очисник 
надає поверхням яскравого блиску і 
кристальної чистоти.

Інструкція із застосування:
Струсіть балон протягом 1-2 хвилин. 
Розпиліть засіб на оброблювану 
поверхню з відстань 20-30 см і 
рівномірно розподіліть по поверхні 
ганчіркою. Витріть насухо папером 
або сухою тканиною.

Коли важливий результат

Артикул Найменування Упаковка

791-01-04 Очищувач кондиціонерів Mixon AC Cleaner аерозоль 400мл 12 х 0,4 л

Артикул Найменування Упаковка

792-01-04 Очищувач скла та дзеркал Mixon Glass Cleaner аерозоль 400мл 12 х 0,4 л
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Спеціальний засіб для 
очищення всіх типів двигунів 

та підкапотного простору від 
глибоких та стійких забруднень. 
Використовується для очищення 
зовнішніх поверхонь двигуна 
автомобілів, мотоциклів, катерів, 
сільськогосподарської та садової 
техніки.

Розчиняє бітумні плями, масляні 
та жирові забруднення. Ефективно 
ліквідує дьоготь, бітум та інші 
важкорозчинні речовини. Видаляє 
консервуючі покриття кузова. 
Має відмінні миючі та очищаючі 
властивості. Після невеликого 
часу дії кошти видаляються навіть 
найстійкіші забруднення. Не 
містить вуглеводнів, що містять 
хлор.

Інструкція із застосування:
Перед нанесенням струшувати 
балон протягом 1-2 хвилин. 
Наносити з відстані щонайменше 
20-30см. Для досягнення 
максимального ефекту засобу 
необхідно контактувати 
із поверхнею 3-5 хвилин. 
Розм’якшені забруднення 
самостійно стікають з поверхні 
або можуть бути видалені сухою 
серветкою.

Очищувач двигуна Engine Cleaner 

Коли важливий результат

Артикул Найменування Упаковка

793-01-04 Очищувач двигуна Mixon Engine Cleaner аерозоль 400мл 12 х 0,4 л

Ефективний засіб для чищення 
гальмівних систем від 

складних забруднень. Широко 
використовується в промисловості 
та в автомайстернях для очищення 
обладнання, деталей, інструментів.

Без демонтажу легко розчиняє та 
видаляє вуглецеві відкладення, 
нафтопродукти, мастильні матеріали, 
гальмівні рідини, смоли, нагар. 
Потужний потік рідини під тиском 
відмінно видаляє бруд із щілин та 
інших важкодоступних місць або 
поверхонь, покритих іржею, та 
знежирює гальмівні диски, барабани, 
колодки, накладки, циліндри, деталі 
зчеплення, пружини.

Інструкція із застосування:
Розмішати вміст балона, струшуючи 
його щонайменше 2–3 хв. Нанести 
очисник на забруднені ділянки. Для 
досягнення максимального ефекту 
засобу необхідно контактувати 
з поверхнею щонайменше 3-5 
хвилин. Дати засобу висохнути 
або видалити за допомогою 
сухої серветки. У разі видалення 
складних забруднень повторіть 
обробку.

Очищувач гальмівних дисків Brake Disc Cleaner

Артикул Найменування Упаковка

794-01-04 Очищувач гальмів. дисків Mixon Brake Parts Cleaner аерозоль 400мл 12 х 0,4 л



mixon.ua

Ефективний засіб для очищення 
внутрішніх та зовнішніх поверхонь 

карбюратора, жиклерів, впускних клапанів, 
дроселів та дросельних заслінок від нагару, 
вуглецевих відкладень, залишків мастила. 
Дозволяє очищення карбюратора без його 
демонтажу.

Очищувач карбюратора Carburetor Cleaner

Очищувач карбюратора відновлює 
обороти холостого ходу та 
працездатність електромагнітного 
клапана. Містить речовини, які 
забезпечують змащення частинами 
карбюратора, що рухаються.

Інструкція із застосування:
Розмішати вміст балона, струшуючи 
його щонайменше 2–3 хв. Вимкнути 
запалення, зняти кришку повітряного 
фільтра та обробити карбюратор 

зовні. Запустити двигун і, утримуючи 
важіль приводу дросельної заслінки, 
ретельно обробити внутрішні поверхні 
карбюратора. Для досягнення 
максимального результату засобу 
необхідно контактувати з поверхнею 
щонайменше 2–3 хв. Запустити двигун, 
дати працювати на підвищених оборотах 
3-5 хвилин. 
Витрата: один балон дозволяє здійснити 
до 3-х обробок, залежно від ступеня 
забруднення.

Коли важливий результат

Засіб призначений для швидкого 
та ефективного очищення 

поверхонь від плям бітуму, смоли, 
масел, фарб, мастил, асфальтної 
крихти, старої поліролі, слідів 
комах.

Очищувач бітуму та смоли  Tar & Bug Remover

Використовується для очищення 
кузова, скла, колісних дисків, 
бамперів, фар, решітки радіатора, 
хромованих деталей.

Інструкція із застосування:
Розмішати вміст балона, струшуючи 
його щонайменше 2–3 хв. Нанести 
очисник з відстані 15-20 см на 

забруднену ділянку. Залишити 
засіб на поверхні на 2-3 хвилини. 
Протерти оброблене місце 
серветкою, видалити залишки 
забруднення. Ретельно обполоскати 
очищену ділянку водою і витерти 
насухо. У разі потреби повторити 
обробку.

Артикул Найменування Упаковка

795-01-04 Очищувач бітуму та смоли Mixon Tag & Bug Remover аерозоль 400мл 12 х 0,4 л

Артикул Найменування Упаковка

796-01-04 Очищувач карбюратора Mixon Carburetor Cleaner  аерозоль 400мл 12 х 0,4 л


