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Lubrificação
Lubrificação
CERAMIC GREASE 1300
CERAMICA 1300

Referencia: 85235 LB

500 ml

• Isento de metais pesados.
• Ideal para montagens e desmontagens.
• Previne a oxidação. Especifico para sistemas ABS.
• Temperatura – 40°C a 1300°C.
• Excelente protecção para alumínio

Ceramic grease 1300 é um excelente lubrificante em condições adversas tais como: temperatura, água,
pressão extrema, etc. Deve ser usado nas montagens de peças para evitar a “gripagem” das mesmas.
Anti-corrosivo. Reduz o efeito dos ácidos cáusticos e resiste à água salgada.
Aplicações:
Sistemas de travão inclusive com ABS, sensores, colectores de escape, velas, injectores, parte trás pastilhas
de travão, pernos, etc.
Instruções de uso:
1. Agite antes usar. 2. Aplique directamente na área a lubrificar.

• Detergente multifunções altamente concentrado
para gasóleo e gasolina.
• Lubrifica, limpa e desoxida.
Reduz o desgaste.
• Seguro com catalisadores, HDI, filtros
de partículas e bombas injectoras.

Nova formula
Maior capacidade,
maior eficácia, mais
quilómetros

PRO FUEL GUARD III
ADITIVO COMBUSTIVEL

Referencia: 83970 LB
350 ml

Pro Fuel Guard III é um detergente de última geração de elevado desempenho, baseado na mais avançada
química molecular. Limpa injetores e os sistemas de combustível, ajudando a manter o desempenho e
performance dos motores. Reduz o consumo em cerca de 7%. Facilita o arranque e reduz as emissões.
Aplicações:
No depósito do combustível dos motores incluindo estacionários.
Instruções de uso:
Cada 1ml dá para um litro de combustível. Esta embalagem dá para 350 litros. Para limpezas rápidas usar
5ml por cada litro de combustível.

Lubrificação
Lubrificação
SILICON SPRAY
SILICONE SPRAY
Referencia: 50040 LB
500 ml

• Silicone lubrificante de qualidade superior.
• Formulado para eliminar a aderência,
ruídos e o ranger das peças.
• Usar no acabamento interior e exterior de peças plásticas
e de borracha depois de limpas.

Silicon Spray Lubrificante de superior qualidade, não mancha, nem deixa acabamento pegajoso.
Pulverização extremamente fina e eficaz. Repelente de água, anti-estático.
Aplicações:
Bornes de bateria, borrachas, tablier, frisos, spoilers, plásticos, napa, tectos de abrir e onde se necessite de
uma lubrificação que não seja possível com as massas convencionais. Ideal para um acabamento profissional.
Instruções de uso:
1. Agite antes de usar. 2. Aplique o produto a uma distância cerca de 25 a 30 cm. 3. Retire o excesso com
um pano limpo e seco.

• Excelente lubrificante semi translúcido anti desgaste.
• Proteção contra água salgada e corrosão.
• Base de cálcio de superior aderência e penetração.
• Sem silicone, média viscosidade.

WHITE LUBE

LUBRIFICANTE EM MASSA
BRANCA

Referencia: 50071 LB
500 ml
White Lube é um lubrificante de base cálcio semi translúcido. Tem a espessura da água quando aplicado,
transformando-se posteriormente num excelente lubrificante. Com capacidades de proteção contra água
salgada, corrosão e desgaste. Não contém silicone, nem solventes perigosos. É seguro na maioria dos
materiais.
Aplicações:
Devido às suas características pode ser usado em qualquer tipo de lubrificação de manutenção, muito
comum no ramo automóvel e industrial.
Instruções de uso:
1. Agite antes de usar. 2. Aplique e deixe actuar.

Lubrificação
Lubrificação
PRO RUSTY MOS2

ANTI-FERRUGEM PENETRANTE
MOS2 Referencia: 83726 LB

• Solvente penetrante de ação rápida
com base grafite MOS2.

• Anti-ferrugem polivalente, lubrificante.
Não contém silicone nem ácidos.

500 ml
PRO RUSTY MOS2 é um anti-ferrugem penetrante de ação rápida contendo grafite. Tem propriedades
lubrificantes e repelentes de humidade.
Aplicações:
Para uso na indústria e oficinas, nos pernos, colectores de escape, rodas, injetores, velas, porcas, etc, onde houver
uma peça calcinada ou presa.
Instruções de uso:
1. Agite bem. 2.Retire o excesso de ferrugem. 3. Aplique o produto e deixe actuar.

• Lubrificantes multiusos transparente sem silicone.
• Repelente de humidade.

MULTI OIL KD 400

• Penetrante. Previne oxidação.

MULTIUSOS KD 400
Referencia: 50205 LB
500 ml

Multi Oil KD 400 é um lubrificante multiusos com propriedades de penetração, lubrificação, eliminação
de ruídos, repelente humidade, proteção e limpeza. Um verdadeiro 6 em 1. Ideal contra oxidação dos metais,
ferrugem, humidade e sujidade em geral.
Aplicações:
Parafusos, porcas, fechaduras, portas, bobines, borracha, gradeamentos, portões, contactos elétricos,
ferramentas, bicicletas, cromados, motores de barcos, motos de água, armas, motos, etc. .
Instruções de uso:
1. Agite antes usar. 2. Remova a ferrugem em excesso. 3. Aplique o produto.

Lubrificação
Lubrificação
CONTACT CLEANER

• Produto de ação rápida para limpeza de contactos.
• Limpa e lubrifica, não deixa película.
• Seguro em borracha e plásticos.

LIMPA CONTACTOS

Referencia: 34621 LP

500 ml

Contact & Lube Cleaner é um produto de limpeza, lubrificação e proteção de contactos eletrónicos.
Não deixa qualquer tipo de gordura, evitando a aderência de pó e sujidade em geral. Não contém solventes
prejudiciais. Seguro em componentes plásticos e nylon. Dissolve óxido, ferrugem, gordura, pó e sujidade em
geral. Deixa película protectora. Aplicações: Contactos elétricos, eletrónicos, centralinas, relés,
potenciómetros, fichas, tomadas, contactos de fusíveis, quadros elétricos, sujeitos à chuva e humidade.
Instruções de uso: 1. Agite antes usar. 2. Desligue os quadros eléctricos. 3. Pulverize
diretamente nas áreas a tratar.4. Deixe atuar 3 a 4 minutos. 5.Se necessário sopre com ar comprimido. 6.
Volte a ligar a corrente eléctrica.
Aviso: Em virtude dos aerossóis conterem gás no seu interior, areje o local antes de
ligar a corrente elétrica.

• Pasta de silicone de superior qualidade.
• Lubrificante, dieléctrico, protector e anti-aderente.

SILICONE PAST
PASTA DE SILICONE

• Aplicável em componentes eléctricos e electrónicos,borracha,plástico, etc.
• Resistente á temperatura – 55C a 220C.

Pasta 150 grs

Silicone Past é uma pasta de silicone de qualidade superior. Excelente como dissipador de calor. Dieléctrico,
anti-aderente, lubrificante e protetor. Não é um produto perigoso e é de Baixa volatilidade.
Aplicações: Componentes elétricos e eletrónicos de precisão, mesmo sujeitos a temperaturas extremas, ácidos
alcalinos e vácuo.
Bornes de baterias, borrachas, o ‘rings, plásticos, calhas de vidros, foles, bombas de travões, etc. Equipamentos de extrusão
de plásticos. Articulação quer de plástico, ou mesmo metálicas.
Instruções de Uso: Aplicar abundantemente na área a lubrificar, proteger.

RADIATER LEAKSTOP
TAPA FUGAS DE RADIADOR

350 ml

• Elimina eficazmente todas as fugas no sistema de refrigeração

dos veículos, mesmo os estacionários.

• Compatível com os anticongelantes, lubrificante da bomba de água. Não corrosivo.

Radiator Leakstop é um eficaz produto na eliminação de fugas nos sistemas de refrigeração dos motores. Basta uma
única aplicação para eliminar fugas instantaneamente. Lubrificante da bomba de água. Não é corrosivo e não ataca
borracha e alumínio.
Aplicações: Todo o tipo de radiadores, mesmo o de motores estacionários.
Instruções de uso: Colocar o motor em funcionamento, deixe que atinja a temperatura de trabalho. Aplique
directamente o produto no radiador, (tenha o cuidado para não se queimar, ao abrir a válvula do mesmo). Deixe trabalhar
mais uns minutos.

NÃO
IVO
CORROS

