
 KÕIK, 
 MIDA SINU 
AUTO VAJAB

GO WELLOhutu ja mugav sõit  
kõigis tingimustes



Tervikliku autohooldusprogrammi jaoks sisaldab Shelli tootevalik innovaatilisi 
ja esmaklassilise kvaliteediga kaasipuhastustooteid, sise- ja välispindade 
puhastustooteid, hooldus- ja tehnilisi tooteid ning sõiduki lisavarustust. 
Paljudele meie toodetele omistati DEKRA (Euroopa sõidukite tehnilist 
järelevalvet teostav assotsiatsioon) heakskiit materjalide ühilduvuse 
ja puhastustulemuste eest. Kõik Shelli tooted on saadaval mugavates 
pakendites, millel on lihtsasti järgitavad kasutusjuhendid. Selleks, et sõita 
säravpuhta ja hooldatud autoga, vajate vaid Shell autohooldustooteid ja 
mõnda minutit enda ajast. 

Shell Car care – ideaalne valik! 

SEST MEIE HOOLIME 
SINU AUTOST



KLAASIPESUVEDELIKUD JAHUTUS- NING PIDURIVEDELIKUD

SALONGIPUHASTUS ADBLUE®

VÄLINE PUHASTUS LISAVARUSTUS

KLAASIDE PUHASTUS HOOLDUSTOOTED/KÜTUSELISANDID



TURVALINE SÕIT  
IGA ILMAGA

KLAASIPESUVEDELIKUD



KLAASIPESUVEDELIKUD

KLAASIPESUVEDELIKUD
Shelli autohooldustooted sisaldavad laias valikus klaasipesuvahendeid, mis on sobilikud 
kõikides ilmastikutingimustes. Need on saadaval kontsentreeritud ja kasutusvalmis kujul ning 
erineva mahuga väiksemates ja suuremates pakendites. Lisaks oleme toonud turule kergesti 
kasutatavad pehmed pakendid, mis tekitavad 65% vähem pakendijäätmeid. 

SUVINE KLAASIPESUVEDELIK
Suurepärased puhastusomadused, mis hoiavad sõiduki tuuleklaasi puhtana suvel või sooje-
mates riikides ka aastaringselt. Eemaldavad tõhusalt putukajäägid ja lindude väljaheiteid.

Saadaval olevad pakendid
Suvine klaasipesuvedelik (plastkott)     2L  
Suvine klaasipesuvedelik        4L 
Suvine klaasipesuvedelik kontsentraat 1:100     0.25L  

TALVINE KLAASIPESUVEDELIK
Tavalisel talvisel klaasipesuvedelikul on suurepärased puhastusomadused ning tema valmissegu 
koostis väldib taasjäätumist ja tagab külmumiskaitse kuni -20˚C. Toote kontsentraat toimib 
ka -55°C juures.

Saadaval olevad pakendid
Talvine klaasipesuvedeliku kontsentraat  1L  
Talvine klaasipesuvedelik (plastkott)     2L 
Talvine klaasipesuvedelik       4L  

Me hoolime keskkonnast ning kasutame seepärast oma pakendite tootmiseks ümbertöödeldud plastikut, 
lisaks kasutame pehmete plastkottide tootmisel lausa 65% vähem plastikut. Kõik pakendid on täielikult 
taaskasutatavad. Tootevalikus olevad vedelikud on värvivabad.



SELGE VAADE  
IGAL AASTAAJAL

KLAASIDE PUHASTUS



KLAASIDE PUHASTUS

JÄÄEEMALDAJA 
Eemaldab kiiresti auto akendelt ja tuledelt jää. 
Aitab vabastada tuuleklaasi külge külmunud koja-
meeste kummid, ei määri ja takistab akende uuesti 
külmumist.

Shell jääeemaldaja 
0,5L

KLAASIPUHASTUSLAPID
Eemaldab klaaspindadelt tõhusalt ja 
kiiresti mustuse, rasva ja õlise kattekihi. 
Mugav pakend, mida on sõidukis kerge 
hoiustada ja käepärane kasutada.

Shell klaasipuhastuslapid  
20tk/pk

KLAASIPUHASTUSVAHEND
Eemaldab hõlpsalt ja tõhusalt esiklaasi välispinnalt rasva, mus-
tuse või ka õlise kattekihi, samuti akende sisemusse koguneva 
tolmu ja mustuse, jättes need säravpuhtaks ja ilma plekkideta.

Shell klaasipuhastusvahend 
0,5L

UDUTÕRJE
Hoiab ära akende, peeglite ja sisemiste 
klaaspindade uduseks tõmbumise, paran-
dades nähtavust, ohutust ja sõidumugavust. 
Sobib suurepäraselt tuuleklaasidele ja 
mootorrattakiivritele.

Shell udutõrje 
130ml



ETTEVAATUST NENDE 
VÄIKESTE JA  
KLEEPUVATE  
SÕRMEDEGA!

SALONGIPUHASTUS



SALONGIPUHASTUS

NAHA PUHASTAJA
Kõik-ühes kolmetoimeline koos-
tis, puhastab, kaitseb ja hooldab 
nahka ning puhastab ja uuen-
dab vinüüli. Kuivab kiiresti ilma 
rasvaste jääkideta.

Shell naha puhastaja  
500ml 

UUS 
TOODE!

UUS 
TOODE!

TEKSTIILI PUHASTAJA
See spetsiaalne koostis tungib sügavale 
kiududesse, puhastades kõikvõimalikke 
tekstiilmaterjale. Eemaldab efektiivselt 
mustuse, raskesti eemalduvad plekid 
ning ebameeldivad lõhnad. Baasainena 
on kasutatud vett ning on bioloogiliselt 
lahustuv. 

Shell tekstiili puhastaja 
0,5L

SALONGI  
PUHASTUSLAPID
Need lapid puhastavad ja 
värskendavad armatuurpinda-
sid, jättes värskendava aroomi. 
Mugav pakend, mida on sõidu-
kis kerge hoiustada ja käepä-
rane kasutada. 

Shell salongi puhastuslapid 
20tk/pk

NAHA PUHASTUSLAPID
Need lapid puhastavad efektiivselt ja 
värskendavad nahkistmeid ja nahade-
taile, jättes värskendava aroomi. Mugav 
pakend, mida on kerge hoiustada ja käe-
pärane kasutada.

Shell naha puhastuslapid 
20tk/pk 

SALONGI PUHASTUSVAHEND
Kvaliteetne toode auto vinüülist, plastist ja 
kummist sisepindade hoolduseks ja puhas-
tamiseks. Taaselustab originaalse värvi ja 
jätab antistaatilise tolmu tõrjuva  viimistluse.

Shell salongi puhastusvahend  
0,5L

ÕHUKONDITSIONEERI JA  
VENTILATSIOONISÜSTEEMI  
VÄRSKENDAJA
Värskendab auto kliimaseadet ja salongi 
õhuringluse süsteemi vaid 10 minutiga. 
Eemaldab tõhusalt erinevad ebameeldivad 
lõhnad (nt. Koera või tubaka lõhnad) ning 
ka hallituse lõhnad vanemates sõidukites.

Shell õhukonditsioneeri ja  
ventilatsioonisüsteemi värskenaja 
150ml

KOKPITI PUHASTUS JA KAITSE
Puhastab ja kaitseb armatuurlauda, näidi-
kute blokki ja kõiki interjööri plastdetaile, 
jättes anti staatilise ning siidjalt mati viimist-
luse. Koostises mesilasvaha ja UV-filter. 

Shell kokpiti puhastus ja kaitse  
300ml

ÕHUVÄRSKENDAJAD
Pikaajalised auto õhuvärskendajad või kvaliteetsed 3D-õhuvärskendajad koos klambriga, mis võimaldab neid kinnitada 
õhuava juurde. Saadaval mitut värvi ja erinevaid lõhnaained.

Little Joe Õhuvärskendaja PREMIUM õhuvärskendaja Shell õhuvärskendaja

Little Joe  
Vanilla        
Black Velvet       
New Car         
Ocean splash    
‘Royal Tea’       
‘Strawberry’

PREMIUM Air Freshener  
Fruit Coctail/ polymer 
Green Tea/ polymer   
Sweat Shake/ polymer
Tonic/ polymer               

Shell Air freshener
Vanilla lovers      
Fruit coctail         
Walk on the beach
Energy reload      

Saadaval olevad tooted:



LISAGE OMA  
AUTOLE SÄRA  
MEIE ERILISTE 
TOODETEGA

VÄLINE PUHASTUS



VÄLINE PUHASTUS

PUTUKATE EEMALDAJA
Pindaktiivse tehnoloogia abil pehmendab see putu-
kate eemaldaja isegi vanad lindude väljaheited ning 
putukajäägid. Puhastab sõiduki kiirelt ja efektiivselt, 
kahjustamata lakk-, kroom- või plastdetaile.

Shell putukate eemaldaja 
0,5L 

VELGEDE PUHASTUSVAHEND
See spetsiaalselt loodud pH-neutraalse koostisega 
puhastusvedelik on kiiretoimeline ning efektiivne 
ja sobib kõikidele teras- ning valuvelgedele.  
Puhastusvahendi värvus muutub toote 
toimimise protsessis tumepunaseks. 

Shell velgede puhastusvahend 
0,5L

KIIRVAHA
Tagab sära ja kaitse kogu auto värvkattele ja kroomviimistlusele. Eemaldab 
kiiresti veelaigud ja jätab siidise, sileda, vetthülgava pinna.

Shell kiirvaha 
0,5L

REHVILÄIGE 
Lisatud läikeparandajatega on see kiire 
ja lihtne viis rehvidele uue  väljanägemise 
andmiseks. Lihtne pihustada ning ei vaja 
lapiga pühkimist. 

Shell rehviläige 
400ml 

VELGEDE PUHASTUSLAPID
Eemaldab sõiduki velgedelt tänava- ja piduritolmu 
ning erineva mustuse. Mugav pakend, mida on sõi-
dukis kerge hoiustada ja käepärane kasutada.

Shell velgede puhastuslapid 
8tk/pk

VAHASHAMPOON
Õrnatoimeline vahashampoon auto pesemiseks ja värvi kaitseks, väga tõhus mus-
tuse ja putukajääkide eemaldamisel. Tänu koostises sisalduvale vahale kaitseb 
edukalt sõiduki värvkatet ning jätab auto säravpuhtaks. Keskkonnasõbralik koostis.

Shell vahashampoon 
0,5L

UUS  
TOODE!

UUS 
TOODE!



RAHULIK JA MURETU 
TEEKOND ALGAB 
TEHNILISELT HEAS 
KORRAS AUTOGA

JAHUTUS- NING PIDURIVEDELIKUD



VW TL 
774C G11 
KINNITUS

VW TL 
774D-F 

G12&G12+ 
KINNITUS

PIDURI- JA SIDURIVEDELIK
Premium klassi piduri- ja sidurivedelik kasutamiseks kõigis süsteemides, vastab kehtes-
tatud standarditele või ületab nende nõudeid. Saadaval on DOT 4 ESL ja DOT 5.1 
spetsifikatsioonidele vastavad vedelikud. 

Shell piduri- ja sidurivedelik  DOT 4 ESL  500ml   
Shell piduri- ja sidurivedelik  DOT 5.1   500ml   

MOOTORI JAHUTUSVEDELIK
Kvaliteetsed jahutusvedelikud, mis vastavad või ületavad enamiku autotootjate spetsifikat-
sioone. Need on saadaval suurepärase korrosiooni- ja külmumiskaitse tagamiseks erinevates 
versioonides. Premium (orgaaniline), Longlife++ (si-OAT) ja Longlife (OAT) standardid pikema 
või pika eluea intervallide jaoks. Tooted on saadaval kasutamiseks valmissegudena või 
kontsentreeritud toodetena. 

Shell Anti-Freeze kontsentraat     1L 
Shell Anti-Freeze kontsentraat     5L  
Shell Anti-Freeze valmissegu     1L 
Shell Anti-Freeze valmissegu     5L 
Shell Premium Antifreeze 774 C kontsentraat   1L 
Shell Premium Antifreeze 774 C kontsentraat   4L 
Shell Premium Antifreeze 774 C valmissegu   1L 
Shell Premium Antifreeze 774 C valmissegu   4L 
Shell Premium Antifreeze Longlife 774 D-F kontsentraat 1L 
Shell Premium Antifreeze Longlife 774 D-F kontsentraat 4L 
Shell Premium Antifreeze Longlife 774 D-F valmissegu  1L 
Shell Premium Antifreeze Longlife 774 D-F valmissegu  4L 

JAHUTUS- NING PIDURIVEDELIKUD



TURVALINE 
TEEKOND 
KÕIKIDES 
ILMASTIKU-
TINGIMUSTES

HOOLDUSTOOTED/KÜTUSELISANDID



BENSIINISÜSTEEMI PUHASTAJA
Kõikidele bensiinikütuse tüüpidele mõeldud kont-
sentreeritud puhastuslisand. Eemaldab tõhusalt 
sadestised klappidelt, karburaatorilt ja sissepritse-
süsteemist. Taastab täielikult mootori efektiivsuse. 
Mootori puhastamine säästab kütust ja hoiab ära 
korrosiooni.

Shell bensiinisüsteemi puhastaja
200ml

BENSIINI KÜTUSELISAND
Kvaliteetne kütuselisand, mis sobib igat tüüpi bensii-
nikütusele. Eemaldab niiskuse ja tagab optimaalse 
mootori jõudluse. Hoiab ära sadestised ja kaitseb 
kütusesüsteemi korrosiooni ja sadestumise eest.

Shell bensiini kütuselisand
200ml

DIISLILISAND
Kvaliteetne diiselkütuselisand, mis eemaldab niiskuse, hoiab 
ära probleemid ja müra mootori käivitamisel, lisaks vähen-
dab heitgaaside emissiooni ja hoiab ära sissepritsesüsteemi 
ummistumise. Hoiab ära sadestised ja kaitseb kütusesüsteemi 
korrosiooni eest. 

Shell diislilisand
200ml

DIISELSÜSTEEMI PUHASTAJA
Kõrgendatud kontsentratsiooniga puhastuslisand igat tüüpi diis-
likütusele. Eemaldab tõhusalt sadestised survevalu osadelt ja 
sissepritsesüsteemist, klappidelt ja kütusesüsteemist. Mootori 
puhastamine vähendab kütusekulu ja kaitseb mootorit, vähen-
dades mootorimüra ja taastades selle täieliku tõhususe.

Shell diiselsüsteemi puhastaja
200ml

DIISLILISAND PLUS
Väga tõhus, aastaringselt kasutatav diislikütuselisand antigeeli funktsiooniga. Sobilik igat tüüpi 
diislikütustele ja DPF-filtriga autodele. Parendab diislikütuse määrdeomadusi ja võimaldab 
kergemat mootori külmkäivitust. Sisaldab puhastuskomponente mootorisüsteemile ja kütu-
sepihustitele.. Kaitseb kütusesüsteemi korrosiooni eest ja vähendab heitgaaside eraldumist. 
Võimaldab diislikütuse voolavuse säilimist kuni -33 ° C (sõltuvalt kütuseliigist).

Shell diislilisand PLUS
200ml

DIISEL ANTIGEEL 1:1000
Väga kontsentreeritud, efektiivne antigeel funktsiooniga diislikütuselisand. Soovitatav kasu-
tada sügisel ja talvel. Parandab diiselmootorite käivitumist ja tööd madalatel temperatuuridel 
(<5 °C). Takistab parafiinikristallide moodustumist diiselkütuses, mis võivad ummistada filtri ja 
kütusevoolikud. Tõhus temperatuurini kuni -39° C. Diislikütusele lisatakse vastavalt antud kasu-
tusviisile, vastab kütuse PN-EN 590 + A1 nõuded: 2011. Soovitatav seguvahekord: 1: 1000 või 
0,5L toodet 500L diiselkütuse kohta. Eriti soovitatav kasutada enne eeldatavat temperatuuri 
langemist alla 5° C. Langetab parafiini sadestumise piirtemperatuuri.

Shell diisel antigeel 1:1000
480ml

HOOLDUSTOOTED/KÜTUSELISANDID



PARIMAD SÕIDUD 
ALGAVAD TURVALISE 
AUTOGA

HOOLDUSTOOTED/KÜTUSELISANDID



LUKUÕLI
Traditsioonilistest lukuõlidest erinevalt 
sulatab spetsiaalne koostis koos PTFE-ga 
külmunud lukud, hoiab samal ajal ära 
roostetamise ja määrib liikuvaid osi.

Shell lukuõli 
50ml

KUMMIDETAILIDE KAITSE
Lihtne kasutada. Hoiab kummitihendid 
elastsetena, aitab kaitsta neid pragunemise 
ja enneaegse vananemise eest ning hoiab 
ära akna- ja uksetihendite kinnikülmumise.

Shell kummidetailide kaitse 
38g

KÄIVITUSGAAS
Aitab mootori käivitamisel külmades või niisketes ilmastikutin-
gimustes. Sobib bensiini- ja diiselmootoritele, saab kasutada 
ka muruniidukite, sisepõlemismootoriga pumpade ja generaa-
torite käivitamiseks.

Shell käivitusgaas 
200ml

MOOTORI LÄBIPESU
Sobib igat tüüpi bensiini- või diiselmooto-
rile, tungib kiiresti mootori sisepindadele, 
kolbidesse ja õlikanalitesse. Eemaldab 
mootorimuda ja tekkinud sadestised. 
Toode on kummitihendite jaoks ohutu.

Shell mootori läbipesu 
480ml

REHVIPARANDUS
Erakorraline parandus, mis võimaldab rehvitöökotta sõita. 
Tootel on spetsiaalse adapteriga pump, mis pumpab rehvi täis 
ning täidab vigastatud koha rehvis ilma tööriistade või ratta-
vahetuseta. Sobib enamusele ilma sisekummita rehvidele. **
  **Sobib kuni 195 mm laiusega või 16-tolliste rehvide remondiks. 
Parandab ajutiselt rehvi torkeava või kuni 5mm rebendi. Ei sobi rehvi 
kahjustatud külgseina või katkise velje remondiks.

Shell rehviparandus 
400ml

MITMEOTSTARBELINE  
UNIVERSAALMÄÄRE
Tungib sügavale ja lahustab roostet, rasvu ja paa-
kunud mustust. Puhastades ja määrides hoiab ära 
kriuksumise, tõrjub niiskust, kaitseb korrosiooni vastu 
ja  parandab elektrijuhtivust.

Shell mitmeotstarbeline universaalmääre 
200ml

MOOTORI PUHASTUSVAHEND
Tungib kiiresti raskesti ligipääsetavatesse 
kohtadesse, eemaldades tugeva mustuse, 
määrded ja õli. Sobib ka tööriistade ja 
mehaaniliste osade puhastamiseks. Ei 
kahjusta kummi- ega plastdetaile ning 
elektrijuhtmeid. 

Shell mootori puhastusvahend 
0,5L

MUGAV 
APLIKAATOR

HOOLDUSTOOTED/KÜTUSELISANDID



PROFESSIONAALSED 
TOOTED, MIS  
AITAVAD SIND IGAS 
OLUKORRAS

HOOLDUSTOOTED/KÜTUSELISANDID



PIDURI- JA  
SIDURIPUHASTUSVAHEND
Sobib autodele, raskeveokitele, masina-
tele jms toodetele. Eemaldab piduriklot-
side tolmu, rasva ja mustuse ketas- või 
trummelpiduritelt, siduri osadelt, pinda-
delt, mida soovitakse kokku liimida või 
pitseerida. Ühildub paljude materjali-
dega. Ettevaatust: testige kokkusobivust 
kummi- ja plastosadega enne pealekand-
mist. Tehniline teave: Leekpunkt <21 ° C.

Shell piduri- ja siduripuhastusvahend 
0,5L

VEDELMÄÄRE
Mitmeotstarbeline määre, mis 
on kauakestev ning väga hea 
materjalide ühilduvusega. Ka-
sutusalad: kasutatakse hooldu-
se ajal hingede, liigendite, liug-
pindade, jne. määrimiseks. Suu-
rendab oksüdatsioonikindlust ja 
määrimisintervalli. Pakub täius-
likku korrosioonikaitset. Ühildub 
väga hästi plastist materjalide-
ga ja on värvitud pindade suh-
tes neutraalse mõjuga. Ei sisal-
da räni, vaiku ega hapet.

Shell vedelmääre 
400ml

ELEKTRIKONTAKTIDE 
MÄÄRE
Hoiab ära tõrked, mida põhjus-
tab niiskus elektripaigaldistes. 
Võib kasutada kuni 24V pinge 
korral. Ärge kasutage siis, kui 
mootor töötab.

Shell 
elektrikontaktide määre 
400ml

ROOSTE EEMALDUSVAHEND
Sobib kasutamiseks autode, raskeveokite, 
põllumajandus- ja ehitustehnika, tööriis-
tade ja masinate juures. Tootel on tänu 
spetsiaalsele koostisele väga hea imbu-
misvõime. Läbistab roostes pinna kiiresti 
ja annab kohese efekti. Sisaldab orgaa-
nilist molübdeeni, mis määrib metallpindu.

Shell rooste eemaldusvahend 
400ml

SILIKOONMÄÄRE
Tagab pikaajalise kaitse ning plast- ja 
kummipindade määrimise. Kasutusalad: 
kaitserauad, liistud, plastikust juhikud, 
pilud, uksetihendid, kummitihendid, kum-
mist lõdvikud ja voolikud. Hoiab ära 
plast- ja kummist osade kulumise, kõrval-
dab krigisevad helid ja müra. Hõlbustab 
eriti monteerimistöid. Parandab materjalide 
väljanägemist, ning kaitseb vinüül- ja plast-
kattematerjale ja elektriühendusi niiskuse 
vastu. Tootel on antistaatilised omadused, 
ei sobi metallosade määrimiseks.

Shell silikoonmääre 
400ml

HOOLDUSTOOTED/KÜTUSELISANDID



NAUDI OMA REISI 
TEADMISEGA, ET 
OLED VÄHENDANUD 
KAHJULIKKE 
LÄMMASTIKOKSIIDI 
KOGUSEID  
KUNI 80%

ADBLUE ®



ADBLUE ®

ADBLUE®

Shelli AdBlue® on lämmastikoksiidi redutseerija SCR-ga diiselmootorite jaoks, mis vähendab kahjulikke läm-
mastikoksiidi heitkoguseid kuni 80% ja muundab nad kahjutuks veeks. Saadaval erineva suurusega pakendi-
tes, et vastu tulla kõigile nõudmistele. Ainulaadsed 1,5- ja 3,5-liitrised pakendid on spetsiaalselt selleks ette 
nähtud dosaatoritega, mis vastavad ISO 22441 nõuetele. Nõuete täitmise korral on need 100% lekkevabad, 
nagu ka uue 4,7L pakendi avamise / sulgemise täitesüsteem ja ületäitmise kaitse.

AdBlue® on VDA registreeritud kaubamärk.

AdBlue®     1.5L  
AdBlue®     3.5L  
AdBlue®     4.7L  
AdBlue®   (pehme pakend)**  4.7L  
AdBlue®     10L  

**Keskkonna huvides on toodetud uued pehmed pakendid 
AdBlue® lisamiseks, mis sisaldavad 49% vöhem plastikut, kui 
sellise suurusega tavaline pakend.



VALMIS MISTAHES 
ETTEVÕTMISTEKS, 
KUHU TEIE SEIKLUS 
TEID KA EI VIIKS

LISAVARUSTUS



LISAVARUSTUS

SHELL KÜTUSEKANISTER 5L 

SHELL PUKSEERIMISKÖIS SHELL UNIVERSAALSED  
KINDAD

SHELL KÄIVITUSKAABLID SHELL UNIVERSAALNE  
KÜTUSEKORK

SHELL SEEMISNAHAST  
KUIVATUSLAPP

SHELL MIKROKIUD KÄSN SHELL SÜNTEETILINE  
KUIVATUSLAPP

SHELL PESUKÄSN

LISATARVIKUD
Shelli autohooldustoodete täienduseks on Shell lisavtarvikute kollektsioon, 
et pakkuda klientidele täielikku tootevalikut kõigi nende autoga seotud 
vajaduste jaoks. 



Tootja:  
Kemetyl Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 146, 02-305 Warszawa, Polska, Tel. +48 22 822 5390

Edasimüüja:
Jungent Estonia OÜ, Paldiski mnt. 11, Tallinn 10137 Eesti, Tel +372 666 3800, shell@jungent.eu

www.kemetyl.com

KEMETYL GRUPP: SHELL GLOBAALNE 
STRATEEGILINE PARTNER 
AUTOHOOLDUSTOODETE VALDKONNAS

Shell Lubricants Macro Distributor


