
Специални продукти за автомобили – антифризи 

Име на продукта Видове разфасовка Цвят Основа 

Таблица на разреждане 
Описание  

Приложение 
% 

продукт 
% 

вода 
Не замръзва 

до 

VEKO  Антифриз Long Life 
концентрат 

1 л, 4 л, 20 л, 215 л, 1000 л 
червен 

електрик 
Етиленгликол 

30% 
40% 
50% 
60% 

70% 
60% 
50% 
40% 

- 17оС 
- 25оС 
- 40оС 
- 55оС 

       Концентрат на антифриз без 
съдържание на нитрати специално 
направена за алуминиеви 
охлаждащи системи. Препоръчва 
се за най-съвременните 
автомобили. Защитава двигателя 
от прегряване, замръзване и 
корозия. Използва се след 
разреждане с дестилирана или 
омекотена вода. 
         Никога не трябва да се 
използва неразреден. 

VEKO Антифриз концентрат 
1 л, 4 л, 20 л, 215 л, 1000 л 

син Етиленгликол 

30% 
40% 
50% 
60% 

70% 
60% 
50% 
40% 

- 17оС 
- 25оС 
- 37оС 
- 47оС 

       Концентрат на антифриз на 
базата на етиленгликол. Подходящ 
за множество видове двигатели, 
както и за детайли от леки метали. 
Използва се след разреждане с 
дестилирана или омекотена вода. 
        Никога не трябва да се 
използва неразреден. 

VEKO Антифриз готов за употреба  
до  -35оС 

1 л, 4 л, 20 л, 215 л, 1000 л 
син Етиленгликол - - 

 
- 35оС 

 

        Предварително разредена 
охлаждаща течност на базата на 
етиленгликол, гарантираща 
незамръзване при t o до - 35оС. 

ZEROX Антифриз 

концентрат до -60°C 
0.940 л, 3 л, 5 л син Етиленгликол 50% 50% - 20оС 

         Антифризен концентрат на 
базата на етиленгликол. Той е 
особено подходящ за дизелови 
двигатели в товарни автомобили, 
бензинови двигатели, автобуси и 
трактори.  
       Надеждно предпазва всички 
части на охладителната система от 
замръзване, ръжда, прегряване, 
кавитация и отлагания. Използва 
се след разреждане с дестилирана 
или омекотена вода. 
Може да се използва и 
неразреден като гарантира to на – 
60оС, подходяща за сурови зимни 
условия. 
 



Специални продукти за автомобили – течности за чистачки 

Име на продукта Видове разфасовка Цвят Основа 
Таблица на разреждане 

Описание 
 Приложение 

части 
продукт 

части 
вода 

Не замръзва 
до 

VEKO Зимна течност за 

чистачки -концентрат -60°C 
1 л, 4 л, 20 л, 215 л, 1000 л син 

Спиртна 
композиция 

2 
1 
1 

1 
1 
2 

- 34оС 
- 21оС 
- 12оС 

Зимна течност за чистачки 
концентрат за системи за 

почистване на стъкла и фарове. 
Позволява почистване на 

автомобилните стъкла  при 
зимни и при летни условия, 

антистатична, 
бързоразграждаща се 

биологично.  
Подходящ за всички 

автомобили. 

VEKO Зимна течност за 

чистачки -готова за 

употреба до -30°C 
1 л, 4 л, 20 л, 215 л, 1000 л син 

Спиртна 
композиция 

- - 
- 30оС 

 
Зимна течност за чистачки 

готова за употреба. Препаратът 
осигурява кристална 

прозрачност и чистота. 
VEKO Зимна течност за 

чистачки -готова за 

употреба до -20°C 
1.5 л, 20 л, 215 л, 1000 л син 

Спиртна 
композиция 

- - 
- 20оС 

 

ZEROX Зимна течност за 

чистачки -концентрат -60°C 
0.940 л, 3 л , 5 л син 

Спиртна 
композиция 

2 
1 
1 

1 
1 
2 

- 34оС 
- 21оС 
- 12оС 

Зимна течност за чистачки 
концентрат. Препаратът 

осигурява кристална 
прозрачност и чистота при 

ниски температури. 

VEKO Лятна течност за 

чистачки 1:100 концентрат 
0.280 л, 20 л, 215 л, 1000 л 

Червен,розов 
син,жълт 

Вода 1 100 - Лятна течност за чистачки, 
която осигурява кристална 

видимост, има 
водоотблъскващ ефект. 

Ефективно премахва отлагания 
от насекоми, никотин, масло, 

сажди и др. опасни 
замърсявания 

VEKO Лятна течност за 

чистачки 1:10 концентрат 
1 л, 20 л, 215 л, 1000 л розов Вода 1 10 - 

GP Лятна течност за 

чистачки 1:3 концентрат 
1 л розов Вода 1 3 - 

GP Лятна течност за 

чистачки –готова за 

употреба 

3 л, 5 л, 20 л, 215 л, 1000 л розов Вода - -               -3оС 

 


