
APLICAÇÕES

Todos os tipos de correntes de transmissão: standard e com juntas de tipo O-RING, X-RING, Z-RING.

Fruto do compromisso da Motul com a competição e para uso exclusivo em asfalto pela sua alta aderência, MOTUL

CHAIN LUBE Factory Line é um produto especificamente desenvolvido para lubrificar correntes de motos de competição:

velocidade, resistência, Supermotard,...

Igualmente recomendado para correntes com velocidades de rotação muito elevadas.

MOTUL CHAIN LUBE Factory Line permanece aderido à corrente inclusive a velocidades muito altas.

PRESTAÇÕES

À base de aditivos sólidos AW/EP (antidesgaste e extrema-pressão), MOTUL CHAIN LUBE Factory Line limita a resis-

tência ao rolamento e melhora significativamente o rendimento da transmissão, mantendo as propriedades lubrificantes a

altas temperaturas.

Alarga a vida útil da corrente.

Resiste à água e protege contra a corrosão.

Protege as juntas.

Contém um dissolvente para remover depósitos e permitir a rápida penetração nos eixos.

Coloração branca para facilitar a aplicação.

RECOMENDAÇÕES

Limpar a corrente com MOTUL CHAIN CLEAN.

Agitar antes de usar.

Aplicar na parte interior da corrente, em toda a sua extensão; aplicação facilitada graças à coloração de MOTUL CHAIN

LUBE Factory Line.

MOTUL CHAIN LUBE Factory Line adere totalmente à corrente após dez minutos de secagem.

C4 CHAIN LUBE FACTORY LINE

Lubrificante para correntes em motos de velocidade
Aderente e de coloração branca
Aerossol

Motul Ibérica, S.A. Reservamo-nos o direito de modificar as características dos nossos produtos, a fim de oferecer aos nossos clientes o mais recente desenvol-

vimento técnico.

As especificações dos produtos são definitivos da ordem que está sujeita às nossas condições gerais de venda e garantia.

Motul Ibérica S.A. - Diputación, 303, 4ª planta - 08009 - Barcelona - +34 932 08 11 30 - MOTUL@ES.MOTUL.COM -

motul.com
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http://www.motul.com

