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O Grupo Metelli lançou novas 
bombás de água para Audi, Seat, 
Skoda e Volkswagen.

A gama EASY FIT da NRF, que inclui 
as peças de montagem, tem agora 
uma abrangência superior a 2500 
referências.

Num minuto... 

Motul apresenta novo 
líquido de travões

A Motul passou a ter no seu portfólio 
o novo líquido para travões RBF 
700, ampliando e aprimorando a 

sua linha de líquidos para travões orien-
tada para a competição mas também para 
uso no dia-a-dia, onde os sistemas de 
travagem devem funcionar com precisão, 
resistindo a temperaturas muito altas.
O Motul RBF 700 cumpre a norma 
DOT 4, o que o torna compatível e 
recomendado para veículos de alto ren-
dimento no uso quotidiano. Também 
oferece rendimento superior em compa-
ração com os produtos convencionais, 
graças ao seu ponto de ebulição mais 
alto do mercado “em seco” de 336ºC. Ao 
mesmo tempo, foi melhorado o ponto 

de ebulição “húmido”: 205ºC, o que 
permite manter o máximo rendimento 
em condições de humidade. A extrema 
resistência a elevadas temperaturas do 
líquido reduz a necessidade de venti-
lação dos componentes do circuito dos 
travões, o que permite uma potencial 
melhoria dos coeficientes de penetração 
aerodinâmica.

PROBLEMA
O óleo é considerado um resíduo perigoso e, quando pinga 

no chão, tem que ser eliminado com produtos próprios.

SOLUÇÃO 
A LIQUI MOLY tem dois produtos muito eficazes e testados 
para eliminar as manchas de óleo, quer sejam quantidades 

maiores ou pequenas manchas mais localizadas. Uma coisa 
é certa, as manchas de óleo devem ser sempre eliminadas 
com produtos eficazes e desenvolvidos para esse efeito.

FICHAS TÉCNICAS E MODO DE UTILIZAÇÃO EM 

www.liqui-moly.pt 
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Vantagens 
>> Combustão sem resíduos 
>> Aplicação no interior e exterior 
>> Elevado rendimento 
>> Adequado também para serviços de reboque e bombeiros 
>> Pode ser utilizado em base molhada 
>> Absorve óleo, combustível e produtos químicos hidrófugos

Vantagens 
>>  Elimina pequenas manchas de óleo
>> Aplicação em todo o tipo de superfícies e pisos
>> Utilização fácil e eficaz 
>> Permite analisar perdas de óleo em motores 

O Removedor de Manchas de Óleo 
(Ref. 3315) elimina de forma rápida 
e económica manchas de óleo 
prejudiciais ao ambiente em todo o 
tipo de superfícies absorventes e não 
absorventes, como betão, clínquer, 
etc. Deve pulverizar as superfícies 
sujas a uma distância de cerca de 20 
cm e deixar atuar cerca de 20 a 30 
min, limpando em seguida.
Além disso, este produto permite 
também analisar perdas de óleo em 
motores. Basta limpar e secar o motor 
e pulverizar os pontos de união no motor e deixar secar. 
Nos pontos com fuga o produto adquire uma cor diferente. 

O Absorvente de Óleo (Ref. 
7250) da LIQUI MOLY, à base 
de 100% de espuma rígida de 
poliuretano, é muito rentável 
uma vez que não absorve a água, 
reagindo apenas com óleos e todo 
o tipo de produtos químicos. Pela 
sua composição, não provoca 
irritação da pele nem problemas 
respiratórios. Basta aplicar 
o granulado sobre o líquido a 
eliminar com uma espessura de aprox. 5 mm e limpar após 
um período de atuação suficiente. O absorvente deve 
depois ser eliminado de acordo com as normas legais para 
este tipo de resíduos. Muito eficaz em superfícies grandes. 

Novos aditivos Eni 
melhoram a 
eficiência energética 
dos motores

Car Academy cria “Reuniões Técnicas” 
para mecânicos

A Eni desenvolveu novos aditivos deter-
gentes isentos de enxofre para lubri-
ficantes à base de compostos cíclicos 

de calixarenos. Estes novos aditivos Eni re-
ceberam o prémio para Melhor Tecnologia 
Petroquímica de 2020.
Os lubrificantes para automóveis à base destes 
novos aditivos são compatíveis com os sis-
temas de pós-tratamento de gases de escape 
para a redução das emissões poluentes e 
melhoram a eficiência energética dos motores 
ao reduzir as perdas por atrito, o que limita 
significativamente as emissões de CO2.

A Car Academy criou um novo conceito para 
ajudar os profissionais da reparação automó-
vel, que denominou de “Reuniões Técnicas”.
Semanalmente serão debatidos alguns diag-
nósticos trazidos não só pelos técnicos de 
teleassistência da Car Academy, mas tam-
bém pelos próprios participantes da reunião.
O objetivo das reuniões é criar uma partilha de 

Graças à presença de detergentes à base de 
calixarenos, estes novos lubrificantes para 
automóveis superaram com sucesso os testes 
de economia de combustível da Associação 
Europeia de Fabricantes de Automóveis e das 
especificações Mercedes Benz com excelentes 
resultados de economia de combustível, os 
quais ficaram cerca de 50% acima dos limites 
das especificações.

informações entre todos os intervenientes, que 
poderão trazer os seus casos reais do dia-a-dia 
para debate. Durante aproximadamente três 
horas, serão criadas sinergias entre as bases 
de dados dos técnicos a Car Academy, e a 
experiência de terreno dos participantes. 
Poderá fazer a inscrição online Inscrições 
Online: www.caracademy.pt/inscricoes


