
Grezox GL706 adalah lubrikasi serba guna untuk 
rantai, gear atau kabel rem atau kopling yang di 
formulasikan khusus untuk melumasi dan 
melindungi logam/ part tersebut dari oksidasi dan melindungi logam/ part tersebut dari oksidasi dan 
karat.Lubricant GL706 serba guna mempunyai 
karakteristik kombinasi dari bahan-bahan esensial 
khusus,Produk tidak mengandung silicone sehingga 
tidak merusak material plastik, karet dan logam 
yang terisolasi.

GL706 
Gear Chain & Cable Lubricant

Grezox CS77 adalah special cleaner dan serba guna untuk 
disc dan bagian pengereman atau parts lainnya, yang di 
formulasikan khusus untuk membersihkan logam / part 
tersebut dari pengotor atau kontaminan seperti debu, tersebut dari pengotor atau kontaminan seperti debu, 
minyak, sisa pengereman dan pengotor lainnya. Cleaner 
CS77 serba guna mempunyai karakteristik kombinasi dari 
bahan-bahan esensial khusus, Produk tidak mengandung oil 
atau silicone sehingga tidak merusak material plastik, karet 
dan logam yang terisolasi.

CS77 
Brake & Parts Cleaner

WX205 
Penetrating Oil

Grezox C708 adalah special cleaner non-CFC yang 
diformulasikan untuk membersihkan dan 
menghilangkan grease, oil, debu atau kontaminan di 
peralatan atau komponen elektronik, tanpa 
meninggalkan residu. Cleaner C708 adalah 
pembersih serba guna dan cepat kering, mempunyai pembersih serba guna dan cepat kering, mempunyai 
karakteristik kombinasi dari bahan-bahan esensial 
khusus, Produk tidak mengandung oil atau silicone 
sehingga tidak merusak material plastik, karet dan 
logam yang terisolasi.

Grezox WX205 adalah special oil atau lubricant serba guna 
untuk memecahkan ikatan karat/ korosi dan bisa untuk 
membersihkan parts logam lainnya. Formulasi khusus untuk 
membersihkan dan melumasi parts dari oksidasi dan pengotor 
lainnya yang menyebabkan korosi atau kontaminan seperti 
debu, minyak, air atau pengotor lainnya.
Penetrating Oil WX205 lubricant serba guna mempunyai 
karakteristik kombinasi dari bahan-bahan esensial khusus, karakteristik kombinasi dari bahan-bahan esensial khusus, 
aman untuk karet, plastic atau logam yang terisolasi.

C708 
Contact Cleaner
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C705 
Carbon Cleaner

C738 
AC Cleaner

Grezox R450 adalah cairan yang mengandung 
PhosparicAcid dan Non Surfactant dan di 
formulasikan untuk menghilangkan karat pada formulasikan untuk menghilangkan karat pada 
logam / besi dan baja serta menghilangkan 
kekusaman pada kuningan, tembaga, stainless 
steel, alumunium dan chrome. Cairan ini juga 
membentuk lapisan pelindung dipermukaan 
besi sebelum pengecatan.

Grezox C705 adalah cairan untuk 
membersihkan ruang bakar tanpa 
membongkar mesin. Cleaner secara 
efektif menghilangkan deposit carbon efektif menghilangkan deposit carbon 
atau sisa pembakaran dari ruang bakar 
dan mengembalikan performa mesin. 
Ideal untuk semua jenis mesin bensin, 
diesel atau bahan bakar gas

Grezox R806 adalah Coating Rubber Spray, yang digunakan 
di bawah kendaraan agar terlindung dari percikan batu, 
pasir, lumpur atau air kotor yang menyebabkan lecet atau 
berkarat. Coating juga dapat meredam suara dari suara 
mesin, getaran dan percikan pasir jalanan.
Coating bekerja efektif melindungi dari karat dan kotoran 
yang menggumpal di bawah atau kolong kendaraan. 
Kegunaan coating ini juga bisa diplikasikan di kerangka besi Kegunaan coating ini juga bisa diplikasikan di kerangka besi 
bangunan, pagar besi, pipa dan juga dapat digunakan di 
atap seng. Melindungi dari kadar garam yang terkandung di 
air atau hujan, debu serta pengaruh perubahan cuaca. 

Grezox C738 adalah cairan spray pembersih 
untuk pendingin dan menghilangkan lumut 
serta bakteri yang menempel pada AC mobil 
dengan conditioner yang disertakan agar 
bagian-bagian AC tetap baik terawat dan bagian-bagian AC tetap baik terawat dan 
awet.  AC Cleaner ini dapat juga digunakan di 
AC rumah. Cairan akan membentuk foam 
pembersih.

R806 
Rubberized Under Coat

R450
 Rust Remover
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