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UNIVERSAL METAL 
PROTECTOR 
300 ML

Deixa um filme plástico 
transparente, flexivél e 
anti-corrosivo para metais 
industriais e nobres como a 
prata. Também protege e 
sela retentores, protege e 
impremiabiliza contra 
humidades e poeira, placas 
electrónicas e material 
eléctrico de baixa 
voltagem.

MOULD PROTECTOR
400 ML     COR: AMARELO, AZUL & VERDE

Protector de moldes e de superfícies 
contra a corrosão.  Deixa uma película 
seca de cor para identificar as partes 
tratadas que é removida com 
facilidade. Em moldes, a película sai 
com a injecção das primeiras peças 
(sem limpeza). Evita acumulação de 
poeiras e outras sujidades comuns a 
outros protectores de película liquída.

PENETRATING SPRAY 
350 ML

Penetrante de alta 
qualidade, com 
molibedénio solúvel 
(incolor) de excelente 
lubrificação e proprie-
dades anti-gripantes.  
Solta ferrugem, graxa, 
sujidade, depósitos 
de carbono e 
corrosão, etc.

Limpeza industrial de 
qualidade superior para 
metais, vidro e cerâmica. 
Elimina óleos, massa, 
gorduras velhas e poeiras. 
Seca rapidamente sem 
deixar resíduos. Permite a 
limpeza mecânica sem 
desmontar.

RAPIDKLEEN
400 ML

ENGINE CLEANER 
& DEGREASER- BLUE
500 ML + lata 20 l

Desengordurante 
altamente concentrado 
para lavagem de peças e 
motores. Não ataca 
pintura e a parte eléctrica. 
Biodegradável.

NICKEL COMPOUND
350 ML+ 500 G

Massa de Níquel, anti-gri-
pante para parafusos e 
juntas. Resistente até 
1425ºC, à maioria dos 
químicos e à corrosão 
electrolítica.  Veda sem 
colar. Norma: MIL-A-907E 
(exército EUA) 

EXTREME KLEEN 
750 ML + lata 20 l

Poderoso detergente de 
limpeza. Biodegradável 
e não tóxico de multipli-
cações para automóvel 
e indústria. Não contém 
abrasivos, amoníaco ou 
lixívias. Desinfecta e tira 
manchas difíceis de 
óleo, massa e outras 
sujidades.

MANUTENÇÃO GERAL

2 LIMPEZA MECÂNICA

3 PENETRANTES; ANTI-CORROSIVOS & MULTIUSOS

1 PASTAS DE MONTAGEM ( ANTI-GRIPANTES)

ANTI-SCUFF SPRAY 
350 ML

Para montagem e pré 
lubrificação de peças 
sujeitas  a extremas 
pressões e desgaste por 
fricção. Veda sem gripar. 
Existem outras versões do 
produto com as normas 
MIL & NATO.
Nota: Versão a seco 
Spanjaard ADF spray.

COPPER COMPOUND 
BISNAGA + SPRAY + LATA

COPPER GASKET SEALER 400 ML

100 G +  400 ML + 500 G

Massa de cobre, anti-gripante, 
anti-corrosiva para parafusos e 
juntas. Resiste até 1100ºC. Veda 
sem colar. Auto: pastilhas de 
travão, roscas de velas de ignição, 
injectores, cabeças dos cilindros e 
hidráulicos e coletor de escapes. 
Norma: MIL-A-907E (exército 
EUA)

ENGINE CLEANER
& DEGREASER-RED
350 ML + lata 20 l

D e s e n g o rd u r a n t e 
altamente concen-
trado para lavagem 
de peças e motores. 
Não ataca pintura e a 
parte eléctrica.

SPARK SPRAY
300 ML

Penetrante, anti-ferrugem, 
lubrificante, anti-corrosivo, 
repelente de humidades e 
com características de 
limpeza electromecânica,  
transparente e de odor 
agradável. Isolante eléctrico 
até 38000 V.
1001 APLICAÇÕES. 
Versão não inflamável  
spray de 500 G.

Selador de juntas de vedação à base de cobre. O produto é adesivo e protege as juntas da corrosão 
e temperatura. Regulariza a superfície da junta e ajuda ao bom posicionamento da mesma.Aplicação 
auto e industrial.

WHITE HT 
GREASE 777

Pasta branca de montagem e anti-gripante até 
1200ºC,  é usada onde a limpeza é de importância 
primordial.

WHITE GREASE HT 777 500 G
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OPEN GEAR &
WIRE ROPE

350 ML

Lubrificação adesiva 
de engrenagens 
abertas menores e 
cabos de aço, sujeitos 
a cargas extremas 
Contém molibdénio. 
Resistente à lavagem e 
à água salgada.

LIQUID GREASE 
400 ML

Lubrificante penetrante 
cor preta de correntes de 
transmissão com MoS2 
(carga à soldadura 250kg) 
Sai como óleo fino 
efervescente que procura 
o seu ponto de 
lubrificação, adquirindo 
de seguida a forma de 
massa de consistência 2.

CHAIN & LINKAGE SPRAY
400 ML

Lubrificante penetrante 
incolor de correntes de 
transmissão com MoS2 
solúvel (carga à soldadu-
ra 250kg). Sai como óleo 
fino efervescente que 
procura o seu ponto de 
lubrificação, adquirindo 
de seguida a forma de 
massa de consistência 2.

MANUTENÇÃO GERAL

4 LIMPEZA & PROTECÇÃO ELÉCTRICA

SPARK SPRAY 
300 ML + 500 G

Ver ponto 3.
Excelente isolante 
eléctrico e repelente de 
humidades, resistente 
até 38 000 V.

ELECTRIC MOTOR CLEANER 
5 + 20 L

Limpeza de motores eléctricos 
de secagem rápida (não 
inflamável). Remove depósitos 
de sujidade, vulgarmente 
encontrados enrolamentos de 
motores eléctricos.

LECTRO KLEEN 
400 ML

Sofisticado produto de Limpeza 
eléctrica, desenvolvido especial-
mente para a indústria electrónica. 
De secagem rápida sem deixar 
resíduo.  Não ataca plásticos. Usado 
em placas de circuito impresso, 
relés, interruptores, dispositivos 
electromecânicos, equipamentos de 
aviação e de navegação, radar, DVD e 
Blue Ray etc...

ELECTRIC
INSULATING VARNISH

350 ML

Verniz de isolamento de cor vermelha, 
resistente ao óleo  e humidade, para uso em 
enrolamentos eléctricos, bobinas de reactância, 
carcaças do motor. Protege contra formações 
de arco eléctrico em veios de controlador, bases 
de interruptores, etc.
-Usado como um produto selante/verniz para 
tubos, juntas e vedações, etc. Secagem rápida.
NOTA: Ver ponto 3 – Universal Metal Protector 
Spray para placas electrónicas e protecção de 
baixa tensão.

LUBRICATING SWITCH CLEANER
400 ML

Lubrifica e limpa todos os 
contactos eléctricos e interrup-
tores deslizantes. Também 
usado em controles variáveis e 
relés, escovas, disjuntores,  
comutadores, equipamentos 
electromecânicos, sistemas 
eléctricos de camiões e 
empilhadores. Motores de 
arranque , potenciómetros.

5 LUBRIFICANTE DE CORRENTES; GUIAS; CABOS & PEQUENAS ENGRENAGENS ( MICRO-LUBRIFICAÇÕES )

FMG-X SPRAY
400 ML

Massa líquida penetrante,  
para situações de alta 
temperatura (até 160ºC) e 
elevadas cargas, resistente 
à lavagem, vapor, ácidos e 
alcalinos. Não tóxico 
(classe H1). Compativél 
com a maioria dos 
plásticos. Não tem ponto 
de fusão.

CHAIN OIL 718
5 L + 20 L

ELECTRICAL CONTACT LUBRICANT 
1010 – 500g
Massa lubrificante para 
contactos pesados e
aparelhagem. Protege e 
potência o contacto eléctrico. 
Não aumenta a resistência 
eléctrica.

CONTACT CLEANER SPRAY 
400 ML
Limpeza de contactos eléctricos 
extra-forte.   

Lubrificação de correntes 
sujeitas a cargas e 
temperaturas até 180ºC, 
produto contém 
molibdénio e de cor preta. 

ATENÇÃO:
Consultar técnico para 
temperaturas superiores a 
180º.

CHAIN 726 A
5 L + 20 L

5 L + 20 L

Lubrificação incolor de 
correntes sujeitas a cargas e 
temperaturas até 250ºC, 
produto contém molibdé-
nio solúvel.

CHAIN DHT

Lubrificação de correntes 
sujeitas a cargas e 
temperaturas até 500ºC, 
produto contém molibdé-
nio. Cor preta
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6 SOLDADURA; INSPECÇÃO; MARCAÇÃO DE SUPERFÍCIES

SPATTER RELEASE  # 639
400 ML

Evita  a aderência de salpicos de 
soldagem nos bicos e cordões da 
solda. Não interfere com a posterior 
pintura. Produto: 
- Sem silicone;
- Não inflamável;
- Biodegradável;
Nota: Aplicar em pequenas 
quantidades.

FLAW & CRACK DETECTOR 1 + 2 + 3
350 + 300  + 350 ML

SPATTER RELEASE  # 640
400 ML

Evita  a aderência de salpicos de 
soldagem nos bicos e cordões 
da solda. Não interfere com a 
posterior pintura. Produto: 
- Sem silicone;
- Biodegradável;

ENGINEERING MARKING BLUE 
350 ML

Tinta de marcação com 
precisão resistente à água e 
de secagem rápida de cor 
azul escuro vivo. Multisu-
perfícies.

Nota: Também protege da 
corrosão.

7 PROTECTOR DE SUPERFÍCIES

BITUMEN PRIMER SPRAY
500 ML

Spray betuminoso líquido multifunções , para penetrar 
e selar superfícies purosas. Protege as superfícies da 
corrosão e de agressões mecânicas.
Impermeabiliza superfícies. Protege cordões de 
soldadura expostos em ambiente corrosivos. Adere em 
betão, cimento, aço, zinco, chumbo, aglomerados de 
betão, madeira, etc...

COLD ZINC GALVANISING SPRAY

Sujestão:
ver outros produtos no ponto 3

400 ML

Spray galvanizador de zinco a frio (95% zinco) oferece uma camada protecto-
ra sem necessitar de primário sempre que o aço seja exposto a condições 
corrosivas. Acabamento uniforme e de grande duração. Restaura aço 
galvanizado, para acabamentos marítimos, mineração, plataformas de 
pretóleo e estruturas de perfuração. Equipamentos ferroviários, tanques e 
estruturas, carroçarias auto. Protege da corrosão superfícies soldadas.

8 ÓLEOS DE CORTE

SOL-T CUTTING FLUID 
5 L + 25 L

Óleo de corte solúvel, semi-sin-
tético, para metais  ferrosos e não 
forrosos. Acabamento excelente. 
Anti-bacteriano. Não fica com 
aspecto leitosos. 1L para 40 a 70 L 
de água.

"T" CUTTING SPRAY
350 ML + VERSÕES PASTA 500 G + LÍQUIDO 375 ML

Lubrificação  extrema de ferramentas de corte durante a 
maquinagem, roscagem, fresagem, brocagem, e perfuração 
difíceis. Apropriado para chapa belindada, aço inoxidáveis 
especiais, aços ferrosos e não ferrosos. Prolonga a vida das 
ferramentas de corte, reduz a fricção a baixas velocidades e 
evita a soldagem a altas velocidades. Excelente acabamento.

VERSÃO PASTA: lubrificação de extrusão a frio de metais.

Pack de três produtos para detecção de purosidades e fissuras em metais. 
Cumpre com as especifícações Militares  dos EUA DTD 929/MIL-I-25135E  
No. 1 Agente de Limpeza No. 2 Penetrante No. 3 Revelador
-Revelará fissuras através de linhas vermelhas e áreas purosas por pontos 
de destaque a vermelho em qualquer metal.
- Usado  na inspecção e verificação de ferramentas e equipamentos, 
soldaduras, reservatórios. 
- Verificação durante a manutenção  de defeitos, fissuras, potenciadas pela 
fadiga, nas partes que estão sujeitas ao stress extremo.
-Inspeção de qualidade em áreas soldadas que devem estar livres de 
defeitos.

HI-SPOT BLUE
300 ML

Localizador de pontos altos 
ou áreas de contacto em 
engrenagens, assentos de 
válvulas, rolamentos, eixos, 
moldes e outras áreas críticas 
durante os procedimentos de 
fabrico ou montagem. 
Cor azul

Versão pasta: 
MECHANIC BLUE 30 G
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MASSAS ESPECIAIS

RB2 GREASE & RB2-X GREASE
15 kg / 50 kg  + CARTUCHO 400 G

Massa de qualidade premium para rolamentos 
com ampla gama de aplicação. Rolamentos 
sujeitos a baixas e altas velocidades, cargas e 
temperaturas. Contém MoS2. NLGI 2.

RB2-X GREASE: Para cargas ainda mais críticas.

1  ROLAMENTOS E CHUMACEIRAS

TEMP. OPERACIONAL: PONTO GOTA:

-25º a 130ºC +230ºC

WR BEARING GREASE
15 kg + CARTUCHO 400 G

Massa de cor vermelha, para cargas e 
choques extremos, velocidades baixas e 
médias. Excelente resistência à água 
quente e vapores. Resistente à lavagem. 
NLGI 2,5

TEMP. OPERACIONAL: PONTO GOTA:

-20º a 130ºC +192ºC

CW 1.5 GREASE
5 kg / 15 kg 

Massa de complexo de cálcio, altamente 
adesiva, de cor azul, resistente à água, e a 
extrema pressão,  projectada para altas temper-
aturas, cargas de choque e em condições 
molhadas. Consistência: 1,5 (ligeiramente 
fluída) Usada também em caixas redutoras de 
carga.
TEMP. OPERACIONAL: PONTO GOTA:

-20º a 130ºC +260ºC

LX2
15 kg
Massa de lítio de alta qualidade reforçada com 
inibidores de corrosão adequada para uso geral 
em rolamentos, no sector automóvel, industrial 
e minas. NLGI 2.

TEMP. OPERACIONAL: PONTO GOTA:

-20º a 120ºC +185ºC

MPG GREASE & MPG 1646 GREASE
15 kg / 50 kg + CARTUCHO 400 G  

Massa especial sem ponto de fusão para 
situações de temperatura e cargas, velocidades 
médias. Excelente resistência  ao envelhecimen-
to e à oxidação. Contém MoS2. NLGI 2.  
MPG 1646 GREASE: versão mais aderente.

UG2 GREASE
15 kg + 5 kg

Lubrificante sintético para rolamentos sujeitos a 
altíssimas velocidades, temperatura até 180ºC e 
cargas. Lubrificação de longa duração, 
resistente à lavagem, vapor e à corrosão 
quimica. NLGI 2.

TEMP. OPERACIONAL: PONTO GOTA:

-18º a 180ºC +250ºC
TEMP. OPERACIONAL: PONTO GOTA:

-20º a 160ºC Não tem

WHITE HT GREASE 777
500 G + 5 Kg  + 15 Kg

Massa branca de consistência NLGI 2, 
para lubrificação de longa duração a alta 
temperatura. Também usada como pasta 
de montagem anti-gripante até 1200ºC. 

TEMP. OPERACIONAL: PONTO GOTA:

-15º a 200ºC +250ºC

LONG LIFE 2X GREASE
500 G + 5 Kg

Massa especial de poliúreia para alta 
velocidade e tempreratura. Massa 
polivalente de alto desempenho e de longa 
duração a alta temperatura. NLGI 2.

TEMP. OPERACIONAL: PONTO GOTA:

-20º a 180ºC +260ºC

WHITE HT GREASE 777
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TOOL JOINT LUBRICANT 
15 kg + 50

Aplicação1:
Lubrificação do guilho de martelos hidráulicos de 
grande porte.

Aplicação 2:
Lubrificação, vedação e anti-gripagem de roscas 
das barrenas/extensões de perfuração e bit. 
Perfurações e prospecções marítimas e 
terrestres. Contém com MoS2 e grafite. NLGI 3.

TEMP. OPERACIONAL: PONTO GOTA:

-00º a 00ºC Não tem

PIN & BUSH GREASE 
15 kg + CARTUCHO 400 G

Aplicação1:
Lubrificação de extrema adesão e 
cargas para cavilhas e  buchas.

Aplicação 2:
Rolamentos lentos, de  média e grandes 
dimensões sujeitos a cargas extremas e 
temperatura. Contém MoS2. NLGI 2.
NOTA: CONSISTÊNCIA DE INVERNO NLGI 00.

TEMP. OPERACIONAL: PONTO GOTA:

-20º a 150ºC Não tem

FMG GREASE
5 Kg  + 15 Kg

Massa de cor branca para a indústria alimentar e 
farmacêutica. Usar quando as rigorosas normas E.U.A. 
- Food and Drug Administration não forem necessárias. 
Para rolamentos de baixa e media velocidade resistente 
à lavagem e a vapores. Compatível com a maior parte 
dos plásticos. Proteje da oxidação contra a acção dos 
ácidos dos sumos de fruta e bebidas. NLGI 2.
FMG-6 GREASE: versão mais adesiva e de NLGI 1.5.

TEMP. OPERACIONAL: PONTO GOTA:

-18º a 130ºC + 190ºC

FMG-X GREASE
5 Kg + 15 kg + CARTUCHO 400 G + SPRAY 400ML

Massa de cor branca premium. Usada 
quando as rigorosas normas E.U.A. Food 
and Drug Administration - classe H1 são 
necessárias. Quando o contacto acidental
com os alimentos é possível. Excelente à 
temperatura e carga (500kg). Lubrificante 
inodoro e sem paladar. NLGI 2.

TEMP. OPERACIONAL: PONTO GOTA:

-15º a 160ºC Não tem

SYNTHETIC GREASE 1225
500 G + 5 Kg  + 15 Kg

Massa sintética para altíssimas temperaturas e 
velocidades, carga e choque. Ideal para rolamentos 
simples e anti-fricção
resistência a temperaturas acima de 300ºC. Em 
temperaturas muito elevadas, a massa evapora sem 
deixar resíduos de carbono. Ideal em carros rolamentos 
de forno. Ventiladores de fornos, roletes de linhas de 
pintura, etc.. Não tóxica e não afecta pinturas. NLGI 2 .

TEMP. OPERACIONAL: PONTO GOTA:

-20º a 250ºC Não tem

SYNTHETIC GREASE SM 20
500 G + 5 Kg

Massa sintética de cor preta apropriada para altas e 
baíxissimas temperaturas de -75 ° C a 200 ° C, com 
picos temperaturas intermitentes de 450 ° C. 
Altamente resistente à degradação com a temper-
atura usada também para situações de alta 
velocidade, e superfícies de deslizamento.
NLGI 2, contém MoS2.

TEMP. OPERACIONAL: PONTO GOTA:

-75º a 200ºC Não tem

MASSAS ESPECIAIS

2  LUBRIFICAÇÃO DE MÁQUINAS: PERFURADORA E MARTELO HIDRÁULICO

3  LUBRIFICAÇÃO DE PLÁSTICOS E BORRACHAS

HTS SILICONE GREASE
500 G 

Massa incolor, resistente à água, à corrosão e a altas 
temperaturas. Lubrificação de mecanismos e 
engrenagens plásticas, juntas de vidro, compo-
nentes de borracha e cilindros de travões pneumáti-
cos. Agente desmoldante e isolante para partes 
elétricas. Classe H1-não tóxico. Adequado para 
rolamentos de baixa carga. NLGI 2

SILICONE PASTE
100 G + 500 G + SPRAY 400 M

Excelente lubrificante de borrachas e plásticos. Apropriado também para rolamentos  lentos de baixa carga 
sujeitos a condições molhadas e corrosivas da indústria alimentar ou farmacêutica. Classe H1 - Não tóxico. 
Excelente isolante elétrico e desmoldante de superfície. Versão Spray: óleo de silicone de alta qualidade com 
película de longa duração, classe H1 não tóxico. Versão Pasta:  classe H1, NLGI 3. Versão Óleo: viscosidade 500.

TEMP. OPERACIONAL: PONTO GOTA:

-40º a 200ºC Não tem

RUBBER GREASE
500 G 

Massa inorgânica com aditivos de extrema pressão e anti 
corrosão, compatível com todas as borrachas naturais e 
sintéticas. Usada na montagem de travões hidráulicos, 
embraiagens, borracha de suspensão, O-rings, válvulas, 
diafragmas, juntas e mecanismos plásticos. Protege da 
secagem e do endurecimento. NLGI 2.

TEMP. OPERACIONAL: PONTO GOTA:

-20º a 180ºC Não tem

TEMP. OPERACIONAL: PONTO GOTA:

-40º a 200ºC Não tem
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WIRE ROPE DRESSING 1345
5 kg + 15 kg

Massa de superior qualidade, para cabos de aço 
e correntes de grandes dimensões, resistente à 
corrosão, à água, esmagamento e flutuações de 
temperatura. Lubrificação de topo para cabos 
em minas subterrâneas e prospecção marítima. 
Penetra diretamente no núcleo do cabo, agindo 
como um reservatório de lubrificante. Adequa-
do também para rolamentos lentos e de carga, 
sujeito a ataques químicos.Contém com MoS2 . 
NLGI 2.

TEMP. OPERACIONAL: PONTO GOTA:

-20º a 160ºC +180ºC

WIRE ROPE DRESSING LQG-X
5 kg + 15 kg

Massa fluída de superior qualidade para 
lubrificação de cabos de aço, quando os 
produtos convencionais não são suficientes. 
Resistente à corrosão, à água, esmagamento e 
flutuações de temperatura. Penetra 
diretamente no núcleo do cabo, agindo como 
um reservatório de lubrificante. Contém com 
MoS2 . NLGI 00
TEMP. OPERACIONAL: PONTO GOTA:

-20º a 160ºC Não tem

Pasta de lava mãos de superior 
qualidade com lanolina e efeito 
anti-séptico. Protege a pele e 
deixa um aroma agradável. Pode 
ser usado com ou/sem àgua.

HAND CLEANER ORIGINAL 
500 G + 5 KG

& 
HAND CLEANER CITRUS
500 G + 5 KG

OGL 1280 ( NGLI 00) & OGL 12 80 ( NGLI 1,5)
15 kg / 50 kg

Massa fluída de extrema adesão (consistência 
00) para extremas cargas totalmente resistente 
à água. OGL 1280, consistência 1,5 este produto 
tem a aplicação apropriada para pistas de 
secadores usados na indústria cimenteira, papel, 
aglomerados de madeira. Contém elevada 
percentagem de MoS2.

OGL 1279 GREASE
15 kg

Massa adesiva de consistência 1,5 para 
extremas cargas totalmente resistente à água. 
Apropriado também para rolamentos anti-fric-
ção de baixa velocidade e de grandes 
dimensões sujeito a extremas pressões. 
Contém elevada percentagem de MoS2.

4  ENGRENAGENS ABERTAS E CABOS DE GRANDE PORTE

5 CABOS DE AÇO

OPEN GEAR CLEANER 
20L

Líquido especial para limpeza extra-forte de 
engrenagens abertas, limpa as lubrificações 
velhas muito adesivas e de origem betuminosa e 
outras.

MASSAS ESPECIAIS

TEMP. OPERACIONAL: PONTO GOTA:

-20º a 160ºC +180ºC
TEMP. OPERACIONAL: PONTO GOTA:

-20º a 160ºC +180ºC

ATENÇÃO: 
Não dispensa a consulta do técnico especialmente para qualquer lubrificação 

superior a 180º ou para outros parâmetros que se apresentem críticos na selecção do melhor lubrificante. 
Neste documento não se encontram a totalidade de soluções da gama Spanjaard.
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SUPLEMENTOS PARA ÓLEOS,  
HIDRÁULICOS ,VALVULINAS E DIESEL

"G" GEARBOX AND DIFFERENTIA
LUBRICANT SUPPLEMENT

5 L + 20 L

Suplemento à base de bisulfureto de molibdénio para 
valvulinas (viscosidade a cima de SAE 50). Produto de 
anti-fricção e protecção superfícies. Elimina folgas pelo 
revesitimento de MoS2, usado em caixas de velocidade 
manuais e diferênciais, como em todo o tipo de redutores 
industriais. Prolonga a vida das engrenagens. 
Prevenção: aplicar 5%. Correcção: aplicar 10 a 20%.

SPANGLIDE 
5 L + 20 L

Óleos hidráulicos: Aditivo para máquinas 
industrias, contém molibdénio solúvel 
(anti-desgaste) aumenta o desempenho  e 
melhora a viscosidade a altas temperaturas. 
Evita o aquecimento do equipamento e a 
respectiva paragem para arrefecimento. 
Aplicar 20%
Óleos de motor: Restabelece a compressão 
em motores “cansados”  de viaturas, 
maquinas e camiões. Aplicar 10%.

DIESEL INJECTOR & FUEL
CONDITIONER
5 L + 20 L 

Aditivo de gasóleo para viaturas, máquinas e motores 
marítimos. Limpa os bicos injectores lubrifica a bomba, 
aumenta o poder de ignição ( aumenta o índice de cetano 
em dois pontos). Efeito anti-espuma, combate a humidade, 
trava o desenvolvimento de bactérias em tanques de 
armazenamento (bactericida). Aplicar 1L para 1000L.

“E” SUPPELMENT OIL
5 L + 20 L

Suplemento de MoS2. Usar no caso de óleos de motor e 
máquinas com viscosidades inferiores a SAE 50.
Prevenção: aplicar 3% a 5%. Correcção: aplicar 10%.

“E” ENGINE OIL 
SUPPLEMENT 

Estabelecido em 1960, o Grupo de Companhias 
Spanjaard, ao fim de muitos anos de árduas 
pesquisas e intenso desenvolvimento, conquis-
tou o seu lugar no mercado mundial como um 
dos fabricantes mais respeitados e competitivos 
de lubrificantes especiais.

O Grupo constitui uma realidade dinâmica, repre-
sentado em todo o mundo por Subsidiárias, 
Agentes e Distribuidores, onde a gama de produ-
tos e a sua tecnologia têm conseguido resolver e 
eliminar os problemas mais difíceis de lubrifi-
cação na indústria mineira, de motores, naval, 
aeronáutica e muitas outras.

A fim de assegurar o futuro desenvolvimento do 
Grupo, o seu crescimento baseia-se na 
constante pesquisa e aperfeiçoamento dos seus 
produtos.

AUTOMÓVEL   MOTO    INDÚSTRIA
ELECTRÓNICA   MINAS   NAVAL

geral@spanjaard-portugal.com
www.spanjaard-portugal.com
www.spanjaard.biz

 Reg. No 
1960/004393/06
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