Bluechem Sweden AB / PROTEC
Produkt & Informationshandbok

Innehåll:

I denna produkt & informationshandbok finns produkter som är mycket kostnadseffektiva
lösningar för både verkstad och fordonsägare på de bekymmer som uppstår på fordon.
Självklart hittar du också produkter för förebyggande vård av fordon i syfte att undvika
eller minimera bekymren så bekymren.
Vi går genom de vanligaste produkterna som används på den svenska marknaden och
varför det ger så positiva resultat på alla typer av fordon.
Du hittar produktblad på ett 30 tal av våra mest använda produkter i Sverige.
Det finns kort information om företaget och vårt arbetssätt och hur ett samarbete med
Bluechem Sweden fungerar.
Självklart finns adresser till både vår Internationella och svenska hemsida.
På den Internationella sidan finns ytterligare drygt 1000 artiklar utöver de vi arbetar med i
Norden.
Vid frågor om problem med fordon, information om några produkter som saknas.
Kontakta oss, för i BluechemGROUPs Internationella koncern och produktprogram finns
kunskap och ofta lösningen på de flesta bekymmer som kan uppkomma inom vård och
service av fordon.
Dessutom finns information om vårt unika servicekoncept som idag används i över 100
länder i alla världsdelar.
BluechemGROUP är en världsomspännande koncern som efter 30 år bara fortsätter växa

Foto: Internationellt mote i Malaysia med generalagenter från över 100 länder representerade.
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Kvalitetskontroll
PROTEC by BluechemGroup erbjuder Er ett komplett program av Service och
Vårdprodukter för alla typer av fordon. Produkterna har i över 30 år används med
stor framgång i hela världen.
CTP/Bluechem Group´s företagsfilosofin är att utveckla och tillverka innovativa
produkter som förbättrar förbränningen och samtidigt renar och vårdar
bränslesystem, partikelfilter, kylsystem, klimatsystem och oljesystem mm.

Flertalet av våra produkter har genomgått TÜV Thüringens
hårda tester. TÜV Thüringen är en fristående institution
med verkligen trovärdiga kvalitetsbevis så kallade TÜV
Certifikat. Dessa ger dig som kund en garanti på
produktens effekt, funktion och verkan.
Vi har också certifikat TÜV Nord -Made In Germanypå våra produkter vilket bevisar produktens ursprung.
Kravet för certifiering är att minst 50% av substanserna i
färdig produkt måste skapas i ursprungslandet Tyskland.
Vi klarade en gräns på över 70%.
Utöver detta så lyfter TÜV- certifieringar företagets image
då de utsätter sig själva och sina produkter och tjänster för
dessa hårda kontroller.
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BluechemGROUP har stort förtroende och tillit inom
fordonsbranschen.
BluechemGROUP har i mer än 30 år byggt upp sitt namn och förtroende i hela
fordonsbranschen med sina tre varugrupper PROTEC, Bluechem och Autoprofi.
Idag är företaget en av de största aktörerna gällande additiv till fordon och maskiner.
Bluechem är också en omtyckt utställare på alla världens eftermarknadsmässor inom
fordonsindustrin.
Dels för att företaget har ett innovativt tänk och ofta går i spetsen med produkter som
underlättar arbetet i fordonsverkstäder runt om i hela världen.
Det höga anseendet för företaget och våra produkter kommer nog dels för att vi är ute på
verkstadsgolven och visar både med labb och på fordon hur och framförallt att våra
produkter verkligen fungerar som utlovats. Vi blir lite av verkstadens problemlösare.
Idag har vi ett framgångsrikt samarbete med många stora namn inom fordonsindustrin
som VW, BMW, Ford, Mazda, Toyota, Subaru, Audi, Scania, Kia, Hyundai för att bara
nämna några.
Många företag väljer att arbeta med Privat label, det vill säga våra produkter under eget
varunamn. Idag har vi ett 80 tal företag som använder sig av Privat label.
Självklart har vi också ett fint samarbete med många allbilverkstäder inte minst i Sverige
där Protecprodukterna används av många verkstäder som Autoexperten, BDS, AD,
Mekonomen och MECA med mera.
Även flertalet MECA och Mekonomenbutiker har våra produkter på lager som de
levererar ut till sina verkstäder.
Det skall tilläggas att Protecprodukterna enbart är för professionell hantering och inte
säljs till slutanvändare (bilägaren) utan används bara av auktoriserade
verkstadspersonal.
För försäljning till slutanvändare använder vi oss av varunamnet Autoprofi som idag finns
att tillgå ute hos ett antal reservdelsbutiker och verkstäder.

PROTEC by BluechemGROUP som samarbetspartner
Ni kan med våra unika produkter hjälpa era kunder på ett professionellt och
kostnadseffektivt sätt och ge era kunder en optimal service med resultaten…...





Ännu nöjdare kunder.
Ännu trognare kunder.
Ökade serviceåtaganden.
Samt en rejäl ökad vinst till företaget utan arbetskostnad.
Produkter för hur man kan lösa problem med höga avgasvärden, tickande ventiler,
hög oljeförbrukning, skitiga luftintag, svårväxlade lådor, oljud i axlar, igensatta
partikelfilter och katalysatorer, problem med lambdasond eller EGR, ryckig tomgång,
olja i kylsystem mm, titta igenom denna katalog eller gå in på våra hemsidor och
självklart tycker vi det är trevligt när ni mailar och ringer oss med era frågor.
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Varför PROTEC Servicekoncept?
PROTEC/BluechemGROUP har i över 30 år arbetat med sitt framgångsrika och helt unika
servicekoncept världen över, och finns idag i över 100 länder.
I Sverige så har arbetsmetoden med Servicekoncept används ute på verkstäder i över 10
år. Efterfrågan av information om arbetssätt och våra produkter ökar lavinartat från er som
driver bilverkstäder.
Framgången med Servicekonceptet är att bilverkstäderna som använder PROTEC
by BluechemGROUP produkter idag har ännu nöjdare o trognare kunder och att
dessa verkstäder ökar sin vinst ordentligt, allt detta utan några arbetskostnader.
PROBLEM idag
När en kund hämtar sin bil efter service känner han ingen skillnad på motorgång och
prestanda. När er kund kommer hem så tittar han på räkningen och ser att ca 2300.- är
oljerelaterade produkter. Undersökningar visar att ca 15% av bilägarna kollar oljenivån
efter service av bilen. När de gör detta ser de att oljan är helt svart!
Resultat: ”FÖTROENDEMISSBRUK” Kunden (som vanligtvis inte vet så mycket om
teknik och förbränningsmotorer) blir misstänksam om vad som gjorts på verkstaden…
Inte tömt ur all olja? Inte bytt filter? Bara fyllt på så nivån blir rätt? Kunden kanske blir sur
och känner sig lurad. I värsta fall byter kunden verkstad vid nästa tillfälle och samtidigt
pratar illa om verkstaden han blivit ”lurad” av.
SÅ HÄR KAN DET LÄTT BLI
Hur mycket bättre skulle inte ni känna er om den bil ni lämnar ut till kunden efter service
går betydligt bättre, svarar bättre på gaspådrag, motorn går jämnare, lugnare tomgång,
den drar mindre bränsle. Om kunden kollar oljenivån så hittar han ren olja på stickan.
Resultat: ”NÖJD KUND” Kunden blir riktigt nöjd över att verkstaden har utfört en optimal
service på bilen och pratar garanterat med sina vänner och bekanta om detta, vilket ger er
som verkstad väldigt gott rykte och ökade bokningar av service.
Resultatet av servicekonceptprodukterna är uppseendeväckande!
Kompressionsförbättringen ligger oftast mellan 8 – 25% , ökning med 53% är gjord.
Rökgasutsläppen minskar i allmänhet med 20 - 80%
Bränsleförbrukningen går oftast ner 5 – 15% , minskningar med 32% är gjorda.

Vi gör gärna ett besök i din verkstad och är med på en oljeservice där vi gör
kompressionstest före och efter ett oljebyte med P1001 Engine Flush.
Även fordonets avgasvärden kontrolleras
För att Ni skall få en föraning om hur effektiva våra produkter är så visar vi här några
kompressionsprov gjorda på verkstäder, av verkstadspersonal.
Förfarande: (Bensinbil)
Bilen varmkörs till drifttemperatur.
Sedan tar Vi kompressionsprov på bilen.
Sedan hälls 375 ml (1 st burk) ENGINE FLUSH i gamla oljan.
Bilen får gå på tomgång 10-15 minuter
(samma tid som bilen får gå i vanliga fall innan oljebyte för att få drifttemperatur på
oljan)
5. Sedan tar Vi ytterligare ett kompressionsprov
OBS! Detta görs innan oljebyte för att inte den nya oljan skall påverka provet.
Om verkstaden saknar kompressionsmätare så har vi med en sådan.
1.
2.
3.
4.

Självklart tas inga kompressionsprov vid servicetillfällen på en bil, utan enda
arbetskostnaden är att öppna burken och hälla i oljetråget.
Resultatet är oftast helt häpnadsväckande.
Kompressionsförbättringar har mätts upp till 53%
TÜV Thüringen har gjort mätningar på kompressionsökningar med 86%
Man får ofta en reducering av avgasvärden med ca 80%
För att bilägaren skall vara nöjd och ha den prestanda på bilen som biltillverkaren
utlovar så rekommenderas användande av ENGINE FLUSH redan från fordonets
första servicetillfälle.
Exempel på kompressionsprovstest gjorda av verkstäder före och efter
användande av ENGINE FLUSH
Renault Megan 11680mil
Kompressionsförbättring 17,9%
Före
Efter

Volvo S40 8955mil
Kompressionsförbättring 53,1%
Före
Efter

VW Golf GL 22360mil
Kompressionsförbättring 20,4%
Före
Efter

Volvo V70 13444mil
Kompressionsförbättring 1,6%
Före
Efter

Självklart är verkstadsbesök o demonstrationer helt kostnadsfria för dig.
Vi visa dig också våra bränsle och oljeförbättrande produkter samt smörjsprayer.

Förklaring till Fakturarader och Servicekoncept.
För att uppnå alla positiva effekter av Servicekonceptet så skall vid varje service på ett
fordon användas
1 burk Motortvätt (Engine Flush)
Samt 1 burk bränslerengöring för antingen
*Bensin (Fuel Line Cleaner) *Diesel (Diesel System Super Clean)
I och med detta så ger ni kunden en optimal service så att de blir helt nöjda och
märker skillnad på prestanda och bränsleförbrukning.
Arbetskostnaden för verkstaden är att öppna 2 lock, hälla den ena burken i gamla
motoroljan och den andra i bränsletanken.
På de två bifogade fakturorna ser ni först en autentisk faktura på en 6000 mila service
(ägarnamn och verkstadsnamn mm är bytta) Men kostnaderna är normala. Kunden
betalar 5010.- och märker ingen skillnad på bilen med resultat som beskrivits tidigare.
På den andra fakturan är servicekonceptet utfört.
Tillägget är 4 stycken positiva fakturarader för bilägaren.
En Bilverkstad som har BJUDIT på arbetskostnaden och samtidigt ger rabatt på
förbrukningsmaterialet. Bilägaren kan också i bilen läsa vad som gjorts och varför på en
bifogad backspegel flyer. Kunden känner att bilen går bättre och billigare och skulle de
kolla resultatet så hittar de ren olja på oljestickan.
Allt detta för en kostnad som 2 vanliga utvändiga biltvättar, som inte håller mer än ut
på vägarna. Motor och Bränslesystemsrengöringen håller fram till nästa
servicetillfälle.
Kör kunden 1500 - 3000mil mellan servicetillfällen så pratar man om en ”kostnad” på
Ca 22 öre per mil och bränslebesparingen är i minst 95 öre per mil. Så vinsten för
bilägaren är minst 1600.- i bara minskad bränsleförbrukning. Samtidigt så vårdar kunden
sin bil och får mindre bekymmer och ökat andrahandsvärde.
Fördelen för verkstaden är, förutom en nöjdkund, att ni slipper svårdebiterade och
tidskrävande arbete när bilägaren (som kanske servat sin bil i er verkstad) kommer in och
klagar på ryckningar, knackningar och lysande kontrollampor mm. Ofta får bilen rullas in
och kanske hissas upp för att göra en första koll. Därefter ska ni komma med förslag på
åtgärd, vilket oftast inbringar noll kronor till företaget. När kunden fått förslag om vad felet
kan vara, så är det ändå inte säkert att er verkstad får jobbet.
Verkstaden kan med hjälp av vårt Servicekoncept koncentrera sig på att göra
vinstbringande servicearbeten och ha nöjda kunder.
Sist men kanske inte minst viktig - Ökad nettovinst i företaget.
Lite beroende på hur mycket rabatt som lämnas till bilägaren på produkterna.
En verkstad som utför 3 service per dag under ett år gör en nettovinst mellan
85000 – 168000 kronor beroende på rabatt som lämnas.
Görs det 10 service om dagen så blir vinsten mellan
280000 – 570000 kronor. Och detta utan någon arbetskostnad.
Men den stora vinsten ligger till slut ändå i gott rykte och nöjda trogna kunder.
Gör som 100000 tals andra verkstäder
Använd Servicekonceptet
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Normalfaktura för utförd service
Nedan ser du en normalfaktura på servicekostnad där bilägare betalar 5010 kronor.
Varav 2315 kronor är oljerelaterade kostnader.
Trots det så är oljan svart på oljestickan om kunden tittar efter direkt efter servicen.
Detta kan lätt skapa misstänksamhet om att verkstaden inte utfört oljeservicen på ett
korrekt sätt och bilägare kan vid nästa service lämna bilen till en annan verkstad.

Faktura på service utfört med servicekoncept
Nedan ser du en faktura med servicekonceptet.
Skillnaden mot en ”normal” faktura är att det tillkommit 4 väldigt positiva fakturarader.
2 rader där verkstaden har utfört arbete och debiterat 0 kronor, samt 2 rader där
bilägare får 25% rabatt på materialet.
Om bilägare tittar på oljestickan så är oljan gyllengul, kompressionen är återställd samt
att bränsleförbrukningen är optimerad. En glad och nöjd kund som kommer tillbaka

Det är många fördelar med
invändig motorrengöring.

bluechem.se

Ett rent bränslesystem är också viktigt för bilens
välmående.

På följande sidor kommer det utförlig information och
lite tips om hur våra produkter används.

Många är vi som ställt oss frågande när Gräsklipparen, Mopeden, Båten, Mc och
Vatten/Snöskoter eller andra säsongsfordon/maskiner är svårstartade efter en tids
stillastående. Power X är en Bensinrengöringsprodukt med oktanhöjande effekt men
framförallt en bränslestabilisator som bonus. Vilket vårdar systemen och gör maskiner
och fordon mer lättstartade.
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Det Svenska klimatet och den Svenska bränslekvalitén gör att bilens EGR-ventil,
Katalysator och Lambdasonder lätt blir skitiga och ställer till stora bekymmer.
Den smidigaste och mest kostnadseffektiva lösningen är OXICAT.
Som tillsätts i bränsletanken och har en enormt direktrengörande effekt på
nämnda komponenter samt att den i många fall nollställer avgasvärdena på bilen
och kallas av verkstäderna för 2á släckare.
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PROTEC PRODUKTBLAD
På de vanligaste produkterna på marknaden.
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MOTORSYSTEM
BENSINSYSTEM
DIESELSYSTEM
LUFTINTAGSSYSTEM
AVGASSYSTEM
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MOTORSYSTEM

Tips: En bil som drar extremt mycket olja (ej läckage) beror ofta på att oljan
försvinner ut via cylinderväggar på grund av icke fungerande kolvringar och
upp i förbränningsrummet. Vilket medför att avgassystemet förorenas på ett
onaturligt sätt. Många verkstäder använder sig av 2 st Engine Flush vid
dessa tillfällen. En uppifrån och en nedifrån som de säger.
Lossa tändstiften och häll en burk jämt fördelat rakt ner i
förbränningsrummen. Låt det verka minst 2 timmar eller tills vätskan runnit
ner (om inte allt är borta sug upp överflödig vätska). Häll sedan nästa burk i
oljetråget och gör sedan ett oljebyte med Engine Flush enligt
bruksanvisningen så brukar bilen börja dra normal oljemängd igen.

MOTORSYSTEM

Tips: Står ni med manuella växellådor som har missljud, kärvar eller svårt att
få i någon växel. Sug ur 5-10% av oljemängden och ersätt med P1301
Oilbooster. (Värm gärna burken i varmt vatten innan så rinner den lättare).
För bästa resultat gör ett oljebyte och gör rent med P1001 Engine Flush och
häll därefter 5 - 10% P1301 Oilbooster i nya oljan.

18

MOTORSYSTEM

Tips: P9201 Nano Engine Protect & Seal fungerar väldigt bra ihop med
hydrauloljor vilket gör den utmärkt att använda vid kärvande servostyrning
eller för att ta bort missljud i servon.

19

MOTORSYSTEM

20
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MOTORSYSTEM

DIESELSYSTEM

Tips: Vid feltankning med bensin i dieseltanken som är mycket vanligt. Sug
ur så mycket bensin som möjligt ur tanken. Sitter bränslefiltret bra till så kan
det fyllas med Diesel System Super Clean. Häll också en burk i tanken
tillsammans med några liter diesel. Kör startmotorn så att medlet drar in i
hela systemet. Vänta någon minut och starta sedan bilen. Normalt sett så
fungerar detta alldeles utmärkt. Oavsett så är det en kostnadseffektiv första
lösning på detta vanliga problem.
22
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DIESELSYSTEM

DIESELSYSTEM

BENS
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BENSINSYSTEM

Tips: Har det gått olja i kylsystemet så är alla medvetna om hur besvärligt en
rengöring är. Då är Fuel Line Cleaner (Bensinrengöring) den bästa
lösningen. Häll en burk P1101 Fuel Line Cleaner tillsammans med en P1501
Radiator Flush i kylsystemet enlig P1511-1 Radiator Oil Cleans anvisningar.
(Se under Kylprodukter)

25

BENSINSYSTEM
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AVGASSYSTEM

AVGASSYSTEM

Tips: Oxicat kallas 2á släckare ute hos verkstäderna på grund av produktens
förmåga att nollställa de sämsta avgasvärden. (Förutsatt att det beror på
föroreningar vilket i de flesta fall är orsaken) Hälls i bränsletanken och
resultatet märks redan efter någon mils körning.
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AVGASSYSTEM

AVGASSYSTEM
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AVGASSYSTEM

LUFTINTAGSSYSTEM
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LUFTINTAGSSYSTEM

LUFTINTAGSSYSTEM
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LUFTINTAGSSYSTEM

Carbon X
Är en prisad produkt som tog hem segern 2018 i Tyskland som den mest
nytänkande och framgångsrika produkten för rengöring av bland annat
Förbränningsrum, Insugsområde, EGR ventiler och Turboaggregat mm.
Carbon X är ett starkt lösningsmedel som till och med får bort
karbonbeläggningar på kolvtopparna.
Vi rekommenderar ett oljebyte efter gjord rengöring.
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LUFTINTAGSSYSTEM
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LUFTINTAGSSYSTEM

KYLSYSTEM
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KYLSYSTEM

Tips:
Använd istället 1 burk P1101 Fuel Line Cleaner och
1 burk P1501 Radiator Flush och följ anvisningarna ovan.
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KYLSYSTEM

40
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KYLSYSTEM

VÄXELLÅDA & SERVO/HYDRAULSYSTEM
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VÄXELLÅDA & SERVO/HYDRAULSYSTEM

Tips: P1801 Automatic Transmission Conditioner fungerar väldigt bra ihop
med hydrauloljor vilket gör den utmärkt att använda vid kärvande
servostyrning eller för att ta bort missljud i servon. Använd 5-10% av
oljemängden.
OBS! P1801ATC bör enligt tillverkarnas rekommendationer inte användas i
DSG lådor utan där är mer vikt vid att använda rätt ATF olja.
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EASY GEAR / (Effektförbättrare för manuella växellådor)
Manuella växellådor.
Produktbeskrivning: Den högeffektiva antifriktionsfilmen förseglar och
skyddar alla invändiga ytor. Reducerar effektivt slitage och garanterar en
optimal smörjning genom hela temperaturregistret. Håller packningar och oringar mjuka. Easy Gear ger mjuka växlingar och tystare gång i oljan.
Förbättrar smörjegenskaper vid höga temperaturer och motverkar oxidation av
växellådsoljan.
Användning: Tillsätts i växellådsoljan
Åtgång: 5-10% av oljevolymen
Storlek: 50ml (Art nr 2171) 24st/låda
REKOMENDATION: Använd produkten Oil Booster (Art nr: 1301)

Manuella växellådor.
Produktbeskrivning: Stoppar effektivt oljeläckage i växellådor.
- skyddar växellådan mot för lite smörjning och skador genom läckage
- reducerar aktivt friktion och slitage
- garanterar mycket god smörjning
- håller packningar och o-ringar mjuka och täta
- förebygger oxidation av oljan
Användning: Tillsätts i manuella växellådsoljan.
Åtgång: 5-10% av oljevolymen
Storlek: 50ml (Art nr 2141) 24st/låda
REKOMENDATION: Använd produkten Engine Oil Stop Leak (Art nr: 2121)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

POWER STEERING NANO PROTECT / (Nanoskydd servostyrning)
Produktbeskrivning: Innovativ formula baserad på den senaste
nanoteknologin. Den högeffektiva antifriktionsfilmen skyddar alla invändiga ytor i
servostyrningen, differentialer och fördelningslådor mot slitage. Den högeffektiva
formulan ger en säker och mjuk styrning. Eliminerar oangenäma rasselljud.
Användning: Tillsätts i styrservons oljesystem.
Åtgång: 100ml till 2 liter olja. (5%)
Storlek: 100ml (Art nr: 2161) 24st/låda
REOMENDATION: Använd produkten Nano Engine Protect & Seal (Art nr 9201)
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VÄXELLÅDA & SERVO/HYDRAULSYSTEM

GEAR OIL STOP LEAK / (Läckagestopp för manuella växellådor)

SERVICEPRODUKTER

P2971 Power Lube Nano-Tec
I många tester och framförallt verkstäders åsikter över hela världen.
Power Lube Nano-Tec är en av världens bästa smörjsprayer.

45

SERVICEPRODUKTER
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47

KLIMATSYSTEM

Mycket mer på våra hemsidor
Förutom de 30talet vanligaste produkterna på Svenska marknaden som vi visat
produktblad på så finns ett stort utbud av bland annat mängder med Aerosoler,
Klimatprodukter, MC-produkter, produkter för Laddhybrider(El/Bensin), ATF
maskiner med adaptrar, Clear Flow maskin med mera.
Mer om detta finns på våra hemsidor.

Bluechem´s sponsring av olika motorsporter
BluechemGROUP har under många år varit sponsor för en mängd olika
motorrelaterade sporter som Rally, ADAC GT Masters, Speedway, Lamborghini
Cup mm. Vi var även 2015 stolta sponsorer till Sauber i F1 cirkusen när Marcus
Ericsson körde för stallet.
Detta visar att Protecprodukterna fungerar på allt från en gammal gräsklippare
till extrema racingmotorer.

Komplett internationellt produktprogram.
(Svensk text)

Vanligaste svenska produkterna

www.bluechemgroup.com

www.bluechem.se

Tveka aldrig att kontakta Bluechem Sweden AB eller
någon av våra Distributörer/Återförsäljare om ni har frågor
om våra produkter eller om ni har funderingar på om det
finns några Protecprodukter som löser era
fordonsbekymmer.
Lösningen kan vara ett samtal bort!

Återförsäljare/Distributör

Bluechem Sweden AB
Ansvarig importör Sverige

Askims verkstadsväg 14
436 34 Askim (Göteborg)
Tel Micael Hellberg: 070-3307422
Mail Micael Hellberg: micael@bluechem.se
Mail Order: order@protec-sverige.se
www.bluechemgroup.com
www.bluechem.se

