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Комплексний очисник паливної системи STP Complete Fuel System Cleaner 
Petrol призначений для покращення продуктивності двигуна! 

• Відновлює продуктивність: спеціально розроблений, щоб допомогти
відновити паливну систему Вашого автомобіля до оптимальної ефективності. 
• Видаляє відкладення: лише після одного використання очисника
відбувається розчинення відкладень в усій паливній системі. 
• Зменшує викиди: цей засіб допомагає зменшити викиди у відпрацьованих
газах і споживання пального. 
• Полегшує запуск: чистіша паливна система може забезпечити більш плавну
роботу двигуна. 
• Швидкий та простий у використанні: просто додавайте в паливний бак кожні
6400 километрів.
• Для всіх бензинових двигунів: підходить як для класичних, так і для сучасних
двигунів, а також для систем з каталітичними нейтралізаторами. 

STP Complete Fuel System 
Cleaner – Petrol 400ml



Комплексний очисник дизельної паливної STP Complete Fuel System Cleaner 
Diesel призначений для підвищення ефективності двигуна! 

• Відновлює продуктивність: очищує та захищає всю паливну систему, щоб
Ваш автомобіль міг працювати з максимальною продуктивністю. 
• Усуває забруднення: цей засіб розчиняє відкладення в усіх елементах
системи подачі пального та зон згоряння. 
• Зменшує викиди: допомагає зменшити викиди у відпрацьованих газах,а
також зменшує споживання пального шляхом видалення відкладень в усій
паливній системі. 
• Зменшує кількість важких пусків: цей очисник забезпечує більш комфорне
керування. 
• Швидкий та простий у використанні: просто додавайте у бак кожні 6400 
километрів. 
• Для всіх дизельних двигунів: цей потужний засіб підходить для двигунів DI, 
IDI та з системою Common Rail, а також для систем з каталітичними
нейтралізаторами. STP Complete Fuel System 

Cleaner – Diesel 400ml



Приcадка STP Oil Treatment Petrol призначена для зменшення зносу
двигуна! 

• Захищає: містить протизносні, антифрикційні та антиоксидантні складові
для додаткового захисту двигуна від нагрівання та зносу. 
• Зміцнює: забезпечує додатковий захист від зміни в'язкості. 
• Економить: допомагає зменшити споживання оливи та підтримує
потужність двигуна до наступної заміни оливи. 
• Протидіє окисленню та руйнуванню оливи, одночасно зменшуючи
накопичення осаду та відкладень. 
• Швидкий та простий у використанні засіб: просто додайте одну пляшку 300 
мл до 3 л моторної оливи, коли двигун прогрітий. 
• Для бензинових двигунів: підходить для всіх 4-тактних бензинових
двигунів, включаючи автомобілі, вантажівки, фургони, трактори, човни, 
мотоцикли та суднові двигуни. 

STP Oil Treatment for 
Petrol Engines 300ml



STP Oil Treatment Diesel призначений для зменшення зносу двигуна! 

• Захищає: містить протизносні та антифрикційні складові для додаткового
захисту від зносу двигуна. 
• Зміцнює: забезпечує додаткову кількість необхідних присадок, які
містяться в дизельній оливі преміум-класу. 
• Економить: ця присадка для оливи замінює перегорілі присадки та 
мінерали, що допомагає знизити експлуатаційні витрати дизеля. 
• Очищує: забезпечує підвищений рівень миючих речовин та диспергатора
для видалення відкладень. 
• Швидка та проста у використанні: просто додайте одну пляшку 300 мл цієї
присадки, коли двигун прогрітий. 
• Для всіх дизельних двигунів: не підходить для використання в оливах з 
низьким вмістом SAPS і не рекомендовано для бензинових двигунів. 

STP Oil Treatment for 
Diesel Engines 300ml



STP Oil Treatment for 
Gearboxes 150ml

Зменшує тертя та шум! 

Призначена для змащування важкодоступних місць, включаючи
коробки передач, трансмісії, диференціали, задні мости та 
рульове управління. Легко наноситься. Забезпечує більш плавне 
перемикання передач. 

Додайте весь вміст (150 мл) в коробку передач, редуктор 
заднього моста, рульову рейку. Використовуйте засіб під час або
між замінами трансмісійної оливи. Не використовуйте в 
автоматичних коробках передач, понижаючих передачах або в 
диференціалах обмеженого тертя. Рекомендується
використовувати засіб регулярно. 



STP Start-Stop Petrol 
Engine Cleaner 200ml

Очищувач бензинового двигуна STP Start-Stop розроблений, щоб 
покращити роботу двигунів із системою Start-Stop та забезпечити
довший період роботи. 

• Зменшує знос двигуна: очищує та захищає важливі деталі двигуна. 
• Очищує: цей очисник двигуна, що працює за принципом Start-Stop, 
розчиняє шкідливі відкладення у всій системі впорскування пального. 
• Зменшує викиди: чистіший двигун може зменшити споживання 
пального та викиди відпрацьованих газів. 
• Підтримує продуктивність: допомагає запобігти втраті потужності та 
проблемам з керованістю в транспортних засобах із системою Start-
Stop. 
• Швидкий та простий у використанні: просто додавайте у бак кожні 
3200 кілометрів. 
• Для бензинових двигунів Start-Stop: засіб спеціально розроблено для 
автомобілів із двигунами Start-Stop. 



STP Start-Stop Diesel 
Engine Cleaner 200ml

Очисник дизельного двигуна STP Start-Stop розроблений, щоб
покращити роботу двигунів із системою Start-Stop на довший період. 

• Зменшує знос двигуна: очищує та захищає важливі деталі двигуна. 
• Очищує: цей очисник двигуна, що працює за принципом Start-Stop, 
розчиняє шкідливі відкладення у всій системі впорскування
пального. 
• Зменшує викиди: чистіший двигун може зменшити споживання
пального та викиди відпрацьованих газів. 
• Підтримує продуктивність: допомагає запобігти втраті потужності та 
проблемам з керованістю в транспортних засобах із системою Start-
Stop. 
• Швидкий та простий у використанні: просто додавайте у бак кожні
3200 кілометрів. 
• Для дизельних двигунів Start-Stop: цей засіб для очищення
дизельних двигунів спеціально розроблено для автомобілів із
двигунами Start-Stop. 



STP Petrol Injector 
Cleaner 200ml

Відновіть продуктивність двигуна за допомогою очисника інжектора!  
Призначений для очищення форсунок від бруду. 

• Прочищає засмічення: очищує забруднені форсунки лише за одну 
обробку. 
• Відновлює продуктивність: допомагає видалити шкідливі відкладення
для відновлення потужності та прискорення. 
• Зменшує викиди: цей засіб допомагає зменшити споживання пального
та викиди у відпрацьованих газах.
• Зменшує нерівну роботу на холостому ходу. 
• Швидкий та простий у використанні: просто додавайте цей засіб у бак 
кожні 4800 кілометрів. 
• Для всіх бензинових двигунів: підходить для всіх класичних/сучасних
двигунів. 



STP Diesel Injector 
Cleaner 200ml

Відновіть продуктивність двигуна за допомогою очисника інжектора! 
Одна пляшка STP Diesel Injector Cleaner допомагає:

• Відновити продуктивність та ефективність двигуна шляхом розчинення
шкідливих відкладень. 
• Очистити та привести в належний стан систему подачі пального. 
• Плавному холостому ходу. 
• Зменшити витрату дизельного пального та викиди відпрацьованих
газів.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: Заливайте всю пляшку в повний бак (пляшку
розраховано на 50-60 л) кожні 4800 км. Підходить для всіх дизельних
двигунів, включаючи DI, IDI та common rail.



STP Engine Flush 450ml

Засіб для промивки двигуна STP Engine Flush 450 мл призначений для 
видалення шкідливого шламу та відкладень! 

• Відновлює продуктивність: видаляє шкідливий шлам і відкладення, 
допомагаючи покращити ефективність і продуктивність двигуна.
• Нейтралізує: цей засіб призначений для очищення осаду, також
допомагає нейтралізувати шкідливі кислоти у двигуні. 
• Допомагає змащувати: поращує термін придатності оливи та захищає
нову оливу. 
• Видаляє забруднення: запобігає забрудненню нової оливи, видаляючи
забруднення, що залишилися після звичайного зливу оливи.
• Використовуйте при кожній заміні оливи: використовуйте цей засіб
кожного разу, коли зливаєте оливу. 
• Для всіх бензинових і дизельних двигунів: підходить для одно-, 
всесезонних мінеральних і синтетичних олив. 



STP Radiator Flush 450ml

Цей потужний засіб для промивання радіатора автомобіля допомагає підтримувати
систему охолодження в ідеальному стані. Його вдосконалена формула видаляє
іржу та мул, очищаючи заблоковані водяні канали. Використовуйте STP Radiator 
Flush перед заміною охолоджувальної рідини або додаванням антифризу для більш
плавної роботи та покращеної продуктивності, незалежно від погоди. 

• Промивка радіатора призначена для підтримки системи охолодження в 
ідеальному стані. 
• Очищує: вдосконалена формула швидко й ефективно очищує систему 
охолодження. 
• Промивання: видаляє іржу та мул. 
• Запобігає перегріву: допомагає підтримувати систему охолодження в 
оптимальному робочому стані. 
• Економічність: належна робота системи охолодження може підвищити економію
пального. 
• Для всіх типів радіаторів: можна використовувати з усіма металами (включно з 
алюмінієм); безпечна для гумових шлангів, металевих деталей і прокладок.



STP Radiator Sealer 300ml

Герметик радіатора STP Radiator Sealer призначений 
для швидкого та ефективного усунення витоків 
охолоджуючої рідини з радіатора, утворюючи постійну 
пломбу. Містить інгібітори корозії, які запобігають 
утворенню іржі та відкладень. STP Radiator Sealer 
також змащує водяний насос. 

• Підходить для всіх типів радіаторів. 
• Сумісний з усіма типами антифризу. 
• Безпечний для гумових шлангів, металевих деталей і 
прокладок. 



STP Power Booster 200ml

STP Power Booster розроблений для підвищення потужності 
та продуктивності бензинового двигуна! 

• Підвищує потужність: підвищує октанове число бензину.
• Покращує продуктивність: відновлює втрачену потужність 
та прискорення.
• Відновлює: зменшує гучність роботи двигуна, запобігає 
зупинці двигуна та забезпечує стабільні оберти.
• Очищає: очищає камери згоряння, щоб транспортні засоби 
працювали на оптимальному рівні.
• Швидкий та простий у використанні: просто додавайте цей 
засіб в бак щоразу, коли заправляєтеся.
• Підходить для бензинових двигунів і транспортних засобів, 
обладнаних каталітичними нейтралізаторами, 
компрессорами та турбонаддувами, але його не можна 
використовувати в двотактних двигунах.



STP Diesel Winter Treatment 
with anti-gel 200ml

Засіб призначений для запобігання замерзанню 
паливопроводу в холодні місяці. 

Містить покращувач цетанового числа для більш плавного 
запуску в холодні дні. 

Переваги: 
• Економія пального. 
• Зменшення диму та викидів. 
• Запобігає замерзанню паливопроводу. 
• Запобігає накопиченню відкладень. 
• Покращує цетанове число. 
• Перешкоджає корозії. 



STP Diesel Stop 
Smoke 200ml

Дизельний двигун, у випадку коли має місце забруднення паливної 
системи, стає джерелом підвищених викидів відпрацьованих газів 
та сажі. Це може статися швидко, навіть з новим автомобілем, 
через швидке накопичення відкладень. STP Diesel Stop Smoke 
запобігає утворенню відкладень і допомагає при регулярному 
використанні: 

✓ Зменшити рівень диму та шуму. 
✓ Зменшити рівень відпрацьованих газів та шкідливих викидів. 
✓ Зменшити витрату пального. 

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: Заливайте всю пляшку в повний бак 
(пляшку розраховано на 50-60 л), кожні 2000 км пробігу. Підходить 
для всіх дизельних двигунів, включаючи DI, IDI та common rail.



STP DPF Cleaner 200ml

• Очисник сажового фільтра призначений для очищення 
навантажених фільтрів. 
• Покращує продуктивність: оновлює дизельні сажові фільтри 
(DPF), щоб відновити потужність і прискорення Вашого 
автомобіля. 
• Захищає: регенерує фільтр, щоб запобігти подальшому 
накопиченню сажі. 
• Зменшує викиди: одна процедура очищення фільтра DPF 
видаляє накопичений вуглець для зменшення викидів сажі. 
• Економічність: може подовжити термін служби DPF і двигуна без 
поїздки до механіка і може навіть зменшити споживання пального. 
• Простий у використанні: просто додавайте в паливний бак кожні 
3000 кілометрів без необхідності ручного розбирання фільтра. 
• Для стилю водіння «стоп-старт»: ідеально підходить для стилю 
водіння «стоп-cтарт» і підходить для стандартного вбудованого 
або модернізованого DPF.



Київ
Львів

Ми спеціалізуємося на імпорті та 
дистрибуції:
•  мастильних матеріалів і 
технічних рідин для промислового
та автомобільного секторів
•  технічних рідинах, автохімії, 
автокосметиці та засобах по 
догляду за автомобілем

Локація:
•  2 офіси і склад в м. Київ
•  офіс і склад в м. Львів

Рік заснування - 2012.

Власна служба доставки з графіком по 
Центральному, Західному та Південному
регіонах України.
Доставка кур'єрськими службами.



Співпрацюючи з нами Ви можете розраховувати на:
•  Високоякісну і виключно оригінальну продукцію.
• Зручні умови співпраці.
•  Постійну наявність продукції в асортименті на складі
для задоволення потреб Вашої мережі.
•  Своєчасну стабільну доставку по всій території України
власним автопарком чи кур'єрськими службами.
•  Довгострокові партнерські відносини.



Київ
Львів

Зона до 100 км:
Замовлення до 100 - доставка протягом
6 годин. Замовлення після 100 - доставка 
протягом 24 годин.

• Графік доставки по регіонах
• Доставка з обох складів

Зона від 100 до 300 км:
Доставка протягом 36 годин.

Зона від 300 км:
Доставка протягом 48 годин.



ПРОФЕКС ГРУП, TOB

Тел.: +38 044 363 40 90
вул. Дружківська, 12, Київ, 
Україна

Тел.: +38 032 295 48 95
вул. П'ясецького, 12, Львів, 
Україна

www.profex.group


