
Автомобільні технічні 
рідини і косметика ШЕЛЛ
нова лінія - інноваційні компоненти - вища якість



Засоби для 
чищення 
салону

Засоби по 
догляду за 
кузовом

Засоби 
технічного та 
експлуатаційного 
догляду

Засоби для 
чищення скла



Зимовий склоомивач
Високоякісний зимовий омивач для вітрового скла, фар і вікон. Ефективно 
видаляє дорожній бруд, маслянисту плівку і сіль. Запобігає замерзанню 
і пошкодженню системи омивання. Комплекс ізопропілового спирту з 
моноетиленгліколем зменшує випаровування і перешкоджає виникненню 
“ефекту змерзлого скла”. Ефективно очищає без смуг і мазків, забезпечує 
кращу і більш безпечну видимість в складних зимових умовах. Зимовий 
омивач Shell не зашкодить хрому, лаку, гумі і пластиковим деталям і є 
безпечним для полікарбонатних фар. Залишає приємний аромат.

Доступні упаковки:
концентрат 1л / 12 шт.: AS11E
 5901060010013 захист для - 55°C
концентрат 4л / 4 шт.: AS11A
 5901060010020 захист для - 55°C
готовий ‘pouch’ 2л / 4 шт.: AS206
 5901060010112 захист для - 20°C
готовий 4л / 4 шт.: AS10A
 5901060010105 захист для - 21°C

Антилід для скла
Shell Window De-icer – 
антилід, який швидко 
та ефективно видаляє 
лід з вікон автомобілів 
та фар. Допомагає 
звільнити примерзлі щітки 
склоочисника.
Не залишає мазків та 
запобігає повторному 
утворенню льоду.
Не шкодить гумі, 
полікарбонату і лакованим  
деталям. Термін придатності 
вказаний на ємності.

Доступні упаковки:
0,5л / 12 шт.: AT08I 
5901060010174

Засоби по догляду  
взимку



Літній очисник вітрового скла
Високоякісний літній склоомивач Shell для вітрового 
скла і фар. Ефективно і швидко видаляє наліт 
дорожнього бруду. Спеціальна літня формула 
розчиняє і видаляє сліди комах, пташиний послід і 
пилок рослин. Не пошкоджує хромованих, гумових і 
пластмасових деталей і безпечний для полікарбонату 
і всіх видів лаку. Залишає приємний аромат. 
Використовується при температурах вище 0°C.

Доступні упаковки:
супер концентрат 250 ml / 12 шт.: AS36G
 901060122600
готовий ‘pouch’            2 л /  4 шт.: AS209
 5901060012284
готовий                          4 л /  4 шт.: AS37A
 5901060011560

Засіб для видалення слідів комах
Засіб для видалення слідів комах Shell Insect 
Remover розм’якшує та видаляє навіть старі 
залишки комах та пташиного посліду, пилок 
рослин та інший дорожній бруд зі скла та 
кузова автомобіля. Продукт не пошкоджує 
лак, хром, гумові, пластикові деталі та є 
абсолютно безпечним для полікарбонатних 
фар. Залишає поверхню без плям та сальних 
розводів. Може також використовуватися 
в якості попередньої обробки кузова на 
автомийці.

Доступні упаковки:
0,5л / 12 шт.: AC55I
5901060012055

Засоби по догляду  
влітку



Серветка для 
скла
Серветка для скла Shell.
Ефективно і швидко 
видаляє бруд, жир і 
забруднення з поверхні 
скла.

Доступні упаковки:

20шт. / 6 шт.: AZ056  
7041068133630

Очисник скла
Oчисник скла Shell - це відмінний 
засіб для очищення всіх поверхонь 
скла і дзеркал в машині і вдома. 
Швидко і ефективно видаляє всі 
види забруднень, відбитки пальців  
та наліт від тютюнового диму.
Надає блиск, не залишає 
розводів. Знижує ризик 
виникнення плівок на склі. 
Не містить аміаку, безпечний 
для фар, тонованого скла, 
полікарбонату.

Доступні упаковки:

0,5л / 12 шт.:  AC53I  
5901060010846

Засіб проти запотівання 
скла Shell
Ефективно запобігає 
запотіванню скла і дзеркал, 
як в автомобілі (на внутрішній 
поверхні скла), так і вдома.
Покращує видимість, підвищує 
безпеку і комфорт руху.
Не залишає розводів. Особливо 
рекомендується в осінньо-
зимовий період. Незамінний в 
дощову погоду.

Доступні упаковки:

130ml / 20 шт.: LA065 
5901060002407

Засоби по догляду  
за склом



Аерозоль «матовий блиск» 
для панелі приладів 
Спрей ефективно очищає і захищає 
панель приладів і пластикові деталі в 
салоні автомобіля. Видаляє відбитки 
пальців, бруд і плями, відновлює 
колір очищеної поверхні. Містить 
натуральний бджолиний віск. Створює 
шовковистий матовий блиск і приємний 
аромат. Підходить для гладких  
поверхонь з пластика. Антистатичні 
властивості обмежують накопичення  
пилу. Не містить силіконів.

Доступні упаковки:

300ml / 6 шт.: AC63F 
5901060122587

Очисник панелі приладів
Очисник панелі приладів Shell Cockpit  
Cleaner – високоякісний продукт 
для чищення та обслуговування 
панелі приладів і елементів салону 
автомобіля, зроблених з вінілу, 
пластику і гуми. Ефективно відновлює і 
покращує початковий  колір очищеної 
поверхні. Володіє антистатичними 
властивостями,  має свіжий запах. Не 
залишає плям і жирної плівки. 
Також рекомендується для поновлення 
вінілових валіз,  крісел, диванів та ін. 

Доступні упаковки:

0,5л / 12 шт.: AC51I 
5901060010228

Засоби по догляду  
за салоном



Серветка для
панелі приладів 
Ефективно та легко 
видаляє бруд, 
покращує колір вініла, 
пластика та гумових 
елементів.

Доступні упаковки:

20шт. / 6 шт.: AZ054 
7041068133623

Серветка для 
шкіри
Ефективно та швидко 
очищає, оновлює 
та захищає шкіряні 
елементи оздоблення 
салону.

Доступні упаковки:

20шт. / 6 шт.: AZ058 
7041068134163

Очисник текстилю
Очисник текстилю ефективно очищує 
та освіжає всі види тканин. Підходить 
для чутливих матеріалів, включаючи 
замшу. Унікальна формула глибоко 
проникає в волокна, ефективно 
видаляє бруд та стійкі плями з тканин, 
оббивки і килимів, як в автомобілі, 
так і вдома. Освіжає колір і усуває 
неприємні запахи.
Не містить розчинників.
Активні інгредієнти  здатні до 
біологічного руйнування.

Доступні упаковки:

0,5л / 12 шт.: AC54I
5901060010884

Засоби по догляду  
за салоном



Рідкий віск
Ефективний та простий у використанні 
засіб. Рідкий віск потрійної дії 
забезпечує глибокий блиск та захист 
лакофарбового покриття автомобіля. 
Видаляє плями води, залишаючи гладке 
покриття з водовідштовхуючим ефектом.
Створює невидиму плівку, що захищає 
лакофарбове покриття від зовнішніх 
факторів. Підходить для регулярного 
догляду за лаком та хромованими 
елементами.
Не наносити на пластикові деталі 
або фари. Містить натуральний 
карнаубський віск.

Доступні упаковки:

0,5л / 6 шт.: AC33R 
5901060122570

Очисник дисків
Засіб для чищення з 
нейтральним показником 
pH, який не містить кислоту.
Безпечний та ефективний.
Підходить для всіх типів 
дисків, а особливо з 
легких сплавів. Швидко 
проникає в важкодоступні 
місця, розчиняє і видаляє 
стійкий бруд, гальмівний 
пил та гуму. 
Захищає від корозії, 
залишає глянсовий блиск 
на поверхні. 

Доступні упаковки:

0,5л / 12 шт.: AC56J
5901060012604

Засоби по догляду  
за кузовом

Шампунь з воском
Високоефективний 
концентрований шампунь з 
воском Shell (3 в 1) прекрасно 
очищає, надає блиск та 
захищає поверхні. 
Підходить для всіх видів лаків 
та виробів з металу, скла, 
пластику та гуми. Ефективно 
видаляє навіть найстійкіший 
бруд, залишки комах та 
корозійні відкладення.
Створює глянсовий восковий 
захисний шар без розводів та 
плям.

Доступні упаковки:

0,5л / 12 шт.: AC30J 
5901060011607



Засоби технічного 
і експлуатаційного 
догляду

Універсальний спрей
Продукт високої якості для 
рухомих механічних та 
електричних частин, як в 
автомобілі та мотоциклі, так 
і вдома. Проникає глибоко 
та ефективно розчиняє 
іржу, жири і бруд. Змащує, 
зберігає та захищає від 
корозії та утворення нальоту.
Запобігає скрипам та тертю. 
Роз’єднує іржаві та запечені 
деталі та механічні частини. 
Видаляє вологу та покращує 
провідність контактів. Не 
містить силікону. Безпечний 
для гумових і металевих 
деталей.

Доступні упаковки:

200ml / 12 шт.: LAO91 
5901060010761

Засіб для очистки 
поверхні двигуна
Миттєво проникає 
у важкодоступні 
місця і видаляє стійкі 
забруднення, жир 
та масло. Працює 
швидко та ефективно. 
Також підходить для 
очищення інструментів 
та механічних частин. 
Безпечний для гумових 
та пластмасових 
елементів, електричних 
дротів. Ефективний і 
простий у використанні.

Доступні упаковки:

0,5л / 12 шт.: AT62I
5901060011904

Гумовий захисний 
олівець
Гумовий захисний 
олівець допоможе 
зберегти пружними 
гумові ущільнювачі 
та захистить їх від 
розтріскування та 
старіння.
Ефективно запобігає 
примерзанню вікон 
та дверей в морози. 
Для цілорічного 
використання як в 
автомобілі, так і вдома. 
Залишає тонкий шар, 
який відштовхує вологу. 
Без силікону.

Доступні упаковки:

38g/ 12 шт.: AC57Z
7041063960019

Розморожувач 
для замків
Ефективно 
розморожує, 
змащує, вбирає 
вологу (3 в 1). 
Полегшує відкриття 
змерзлих замків.
При регулярному 
використанні 
запобігає корозії
та замерзанню 
замків.

Доступні упаковки:

50ml / 96 шт.: AT07T
5901060122594



Охолоджуючі рідини Shell Premium (774 C, тип G11), Shell Premium Longlife з тривалим 
терміном використання (774 D-F, тип G 12+) та Shell Anti-Freeze – це високоякісні продукти, 
що рекомендуються для всіх типів радіаторів, особливо алюмінієвих. Містять органічний інгібітор 
корозії, здатний розкладатися. Повністю змішуються з іншими охолоджуючими рідинами на основі 
моноетиленгліколю (МЕГ). Відповідають і значно перевищують вимоги більшості міжнародних норм 
та стандартів. Антифриз Shell Premium Longlife рекомендується для заміни аналогічної охолоджуючої 
рідини тривалої експлуатації. Його заміна відбувається кожні 250000 км або відповідно до інструкції 
з експлуатації автомобіля. Необхідні концентрації досягаються розведенням водою, що може знизити 
захист від корозії. У разі потрапляння на кузов автомобіля слід негайно змити його водою.
Доступні упаковки:
P концентрат  1л / 12 шт.: PBT72F 5901060010242  4л / 4 шт.: PBT72B 5901060010259
P готовий 1л / 12 шт.: PBT74F 5901060010327  4л / 4 шт.: PBT74B 5901060010334
P Longlife концентрат  1л / 12 шт.: PBT75F 5901060010280  4л / 4 шт.: PBT75B 7041063600519
P Longlife готовий 1л / 12 шт.: PBT78F 5901060122556  4л / 4 шт.: PBT78B 5901060122563
AF концентрат  1л / 12 шт.: AT03E 5901060010266 5л / 3 шт.: AT03A 5901060010273
AF готовий 1л / 12 шт.: AT01E 5901060010297  5л / 3 шт.: AT01A 5901060010303

DOT3, DOT4 ESL (зі зниженою в’язкістю) та DOT 5.1 – високоякісні рідини для гальмівних 
систем та систем зчеплення. Особливо рекомендовані для автомобілів, обладнаних гальмами з ABS 
та електронними системами безпеки: ESP (стабілізація зчеплення), системою управління тяговим 
керуванням (TCS), ASR, EBD, BAS, що потребують використання синтетичних рідин. Відповідають і 
набагато перевершують міжнародні стандарти SAEJ1703 і J1704, FMVSS 116, ISO 4925 і PN-C-40005.
Доступні упаковки:
DOT 3 0,5л / 12 шт.: AT54H 5011987211896 мін. темп. кипіння рідини 140°C
DOT 4 ESL 0,5л / 12 шт.: AT59H 5901060010488 мін. темп. кипіння рідини 170°C
    5л /   3 шт.: LAO21 5901060000496
DOT 5.1 0,5л / 12 шт.: AT55H 5901060122464 мін. темп. кипіння рідини 180°C

Преміальні антифризи  
і гальмівні рідини



AdBlue® відповідає стандарту  
ISO 22241-1
Призначений для автомобілів з дизельними 
двигунами з селективною системою 
очищення вихлопних газів (SCR). Знижує 
викид оксидів азоту в атмосферу до 
80%. Shell AdBlue® 1,5L з унікальною 
системою дозування дозволяє водіям 
легкових автомобілів безпечно заливати 
рідину AdBlue® без ризику її розлити. 
Продукт відповідає всім вимогам стандарту 
ISO 22241-4. Упаковка має пломбу 
та пластиковий замок для запобігання 
випадкового відкриття і кнопку старт/стоп, 
що дозволяє здійснювати точне дозування. 
Продукт доступний в ємностях 4,7 л, 10л і 
20л, оснащених воронками, що дозволяють 
зручно і точно наповнювати бак.

Доступні упаковки:
1,5л / 6 шт.: BT67U 7041068134309
4,7л / 3 шт.: BT47U 5901060122761
10л / 1 шт.: BT69U 5901060013007
20л / 1 шт.: BT70U 5901060013014



Офіційний дистриб’ютор:

ТОВ «Торговий дім «Ліном»
Київ, пров. Косогірний, 4, оф. 6, (044) 568-53-51

Львів, вул. П’ясецького, 12, (032) 295-54-18
Одеса, вул. Балківська, 120/1, оф. 512,  

(048) 796-42-67

www.linom.com.ua




