
RACING CHAIN LUBE

Lubrificante sintético para correntes de excelente capacidade de 
penetração e adesão. Serve para lubrificar correntes e carretos de 
ciclomotores e motos que não sejam lubrificados a banho de óleo. 
É ideal para dobradiças, cabos de aço e pivots mecânicos sujeitos 
a cargas. O Racing Chainlube é fornecido em spray com válvula 
de inversão (360º). Os resíduos de massa lubrificante deverão ser 
removidos antes de usar o Racing Chainlube. Para Limpeza, reco-
menda-se o Spanjaard Break Clutch and Chaincleaner Spray.

EXPULSA RR 5W-40

Especificações: API SL, JASO MA2 
REF: 33016 - 12uni. x 1 Litro / REF: 58036 - 20 Litros

Óleo de motor (SAE 5W-40) de qualidade superior e to-
talmente sintético, a 4 tempos, para motociclos modernos 
de elevado desempenho. Foi desenvolvido especificamente 
para motociclos, de alta tecnologia, com uma potência ele-
vada a muito elevada. Fórmula totalmente sintética oferece 
uma maior lubrificação, ainda que sob temperaturas de 
funcionamento extremamente elevadas. Produto adequado 
para utilização em desporto e na pista, assim como na 
condução em estradas normais.

EXPULSA RR 10W-40
Óleo de motor (SAE 10W-40) semi-sintético, a 4 tempos, 
para motociclos com ou sem uma embraiagem húmida, in-
cluindo os modelos europeus. É também adequado para 
motociclos com as mais recentes tecnologias catalíticas. 
Especial: Obtém uma fricção máxima na embraiagem, 
mesmo sob temperaturas de óleo muito elevadas, para 
que as mudanças sejam feitas o mais suavemente possível 
quando a temperatura de funcionamento do motor ainda 
não tiver sido alcançada.

EXPULSA 10W-40

CORRENTES DE MOTO

TORNADO
Óleo de motor totalmente sintético, de alta qualidade para 
vários motores a 2T de elevado desempenho. Adequado 
para motores de alta velocidade, potência e arrefecidos a 
ar em ciclomotores, motos, vespas, motosserras, cortadores 
de relva, etc.. Também usado em motores a 2T com arrefe-
cimento a água (por radiador). Taxa de mistura de 1 parte 
óleo e 50 partes combustível ou a taxa de mistura do fabri-
cante do motor. Tornado é um óleo totalmente sintético, ca-
paz de ser usado em sistemas de lubrificação automáticos.

Óleo de motor moderno 2T, semi-sintético, para os vários motores de alta velocidade. Ade-
qua-se a motores arrefecidos a ar ou a água de ciclomotores, motociclos, vespas, motosserras, 
cortadores de relva, geradores, etc.. Pode ser utilizado em sistemas de lubrificação automática. 
Taxa de mistura: 1 parte de óleo para 50 partes de combustível ou utilize a taxa de mistura 
recomendada pelo fabricante.

MAESTROL

CONSULTA
DE ÓLEOS

EXPULSA RR 5W-50
Óleo de motor (SAE 5W-50) de qualidade superior e to-
talmente sintético, a 4 tempos, para motociclos modernos 
de elevado desempenho. Foi desenvolvido especificamente 
para motociclos, de alta tecnologia, com uma potência ele-
vada a muito elevada. Fórmula totalmente sintética oferece 
uma maior lubrificação, ainda que sob temperaturas de 
funcionamento extremamente elevadas. Produto adequado 
para utilização em desporto e na pista, assim como na 
condução em estradas normais.

Especificações: API SL, JASO MA2 
REF: 33017 - 12uni. x 1 Litro / REF: 58038 - 20 Litros

Óleo de motor (SAE 10W-40) de qualidade superior e to-
talmente sintético, a 4 tempos, para motociclos modernos 
de elevado desempenho. Foi desenvolvido especificamente 
para motociclos, de alta tecnologia, com uma potência ele-
vada a muito elevada. Fórmula totalmente sintética oferece 
uma maior lubrificação, ainda que sob temperaturas de 
funcionamento extremamente elevadas. Produto adequado 
para utilização em desporto e na pista, assim como na 
condução em estradas normais.

Especificações: API SL, JASO MA2 
REF: 33014 - 12uni. x 1 Litro / REF: 58040 - 20 Litros

EXPULSA RR 15W-50
Óleo de motor (SAE 15W-50) de qualidade superior e to-
talmente sintético, a 4 tempos, para motociclos modernos 
de elevado desempenho. Foi desenvolvido especificamente 
para motociclos, de alta tecnologia, com uma potência ele-
vada a muito elevada. Fórmula totalmente sintética oferece 
uma maior lubrificação, ainda que sob temperaturas de 
funcionamento extremamente elevadas. Produto adequado 
para utilização em desporto e na pista, assim como na 
condução em estradas normais.

SCOOGEAR 75W-90
Óleo de transmissão sintético ultra moderno, especialmente 
concebido para transmissões e transmissões finais de scoo-
ters. Para uma utilização ideal na maioria das transmissões 
de alta potência da actual geração de scooters.

Especificações: API GL-5
REF: 22016 - 12uni. x 100ml

REF: 38011 - 12uni. x 400ml 

ÓLEOS DE SUSPENSÃO
Fuel Optimix 2T / Fuel Optimum 4T

FORK OIL RR 5 / RR 10
Óleo de forquilha de qualidade superior, para utilização 
nas forquilhas dianteiras e nos amortecedores de motos. 
Fork Oil RR 5 e Fork Oil RR 10 foram especialmente desen-
volvido para serem utilizados em motos de estrada, motoci-
clos de todo-terreno e motos de corrida.

FUEL OPTIMIX 2T: Mistura de óleo 2T + combustível pron-
to a usar. Base composta por gasolina alcalinizada e óleo 
de motor 2 tempos 100% sintético. É adequado para ma-
quinaria de manutenção de jardins e parques. Ideal para: 
motosserras, corta sebes, compactadores de placas, cor-
tadores de relva, sopradores e enxadas rotativas, etc.. 

FUEL OPTIMUM 4T: Gasolina alcalinizada de 4T de alta 
qualidade com propriedades amigas do ambiente. É adequado para maquinaria de 
manutenção de jardins e parques. Ideal para: corta sebes, cortadores de relva, sopra-
dores e enxadas rotativas, como também para outros motores de 4 tempos tais como, 
os utilizados em moto 4, geradores, tratores corta relva, barcos e automóveis clássicos.

FUEL OPTIMIX 2T - REF: 32289 - 3uni. x 5 Litros - REF: 32359 - 200 Litros
FUEL OPTIMUM 4T - REF: 32290 - 3uni. x 5 Litros - REF: 32360 - 200 Litros

Especificações:
API TC, JASO FD, Husqvarna, ISO-L-EGD, Piaggio Hexagon
REF: 02225 - 12uni. x 1 Litro / REF: 57023 - 20 Litros

Especificações: API TC, JASO FD, Global GD, 
Husqvarna 272, ISO-L-EGD, 2-Stroke DFI
REF: 02224 - 12uni. x 1 Litro / REF: 57024 - 20 Litros

Especificações: API TC, JASO FD, Global GD, Husqvarna 272, ISO-L-EGD, 2-Stroke DFI
REF: 02220 - 12uni. x 1 Litro / REF: 36260 - 12uni. x 1 Litro c/ dispensador
REF: 36458 - 5 Litros / REF: 36457 - 20 Litros tambor
Nota: Opção de 20 Litros em bag-in-box

COOLANT SP 12

Líquido premium NAP pronto a usar, qualidade G 12, base 
OAT (Organic Acid Techonogy) e absolutamente isento de 
silicatos. Especialmente desenvolvido em conformidade 
com certos modelos de motores modernos fabricados em 
alumínio e/ou ligas de alumínio ou ferro fundido normais. 
É praticamente imune ao envelhecimento, concedendo-lhe 
uma vida útil muito mais longa do que os líquidos de re-
frigeração convencionais. Obtêm-se resultados ideais com 
um enchimento a 100%. 

Especificações: ASTM D3306/D4985/D6210
REF: 04214 - 12uni. x 1 Litro / REF: 04319 - 5 Litros

Cor Roxo/Rosa e protecção -40 ºC
COOLANT ORGANIC -38 NF
Cor Amarela e protecção -38 ºC

Líquido refrigerante premium universal de base orgânica, 
pronto a usar e isento de silicatos para sistemas modernos 
de arrefecimento de motores. O produto deverá ser utilizado 
de preferência por diluir, fornecendo então uma protecção 
até -38 °C. Coolant -38 NF permite um intervalo máximo de 
substituição de 3 anos.

REF: 04212 - 12uni. x 1 Litro / REF: 04317 - 5 Litros

CHAINLUBE XS100
Óleo de motosserra (ISO VG 100), de base mineral. 
Chainlube XS 100 foi especialmente desenvolvido para 
lubrificar a corrente de corte numa motosserra para que 
esta não prenda ou parta.
Nota: NÃO é adequado para lubrificação do motor.

CHAINLUBE BIO
Óleo de motosserra totalmente biodegradável. Chainlube 
Bio foi especialmente desenvolvido para lubrificar a cor-
rente de corte numa motosserra para que esta não prenda 
ou parta. Chainlube Bio foi autorizado a utilizar o símbolo 
“Blaue Engel” pelo RALGerman Institute for Quality Assurance 
and Certification.
Nota: NÃO é adequado para lubrificação do motor.REF: 02212 - 12uni. x 1 Litro / REF: 02307 - 5 Litros

Especificações:
Ecolabel, Biodegradability according OECD 301 B > 75%
REF: 02209 - 12uni. x 1 Litro / REF: 02306 - 5 Litros

Especificações: API SL, JASO MA2 
REF: 33015 - 12uni. x 1 Litro / REF: 58042 - 20 Litros

LUBRIFICANTE DE MOTOR 4T LUBRIFICANTE DE MOTOR 2T

FLUÍDO REFRIGERANTE DE MOTOR

LUBRIFICANTES DE CORRENTES MOTOSSERRA
COMBUSTÍVEL 2T / 4T

ÓLEOS DE TRANSMISSÃO

Especificações:
FMVSS 116 DOT 4, SAE J1703, ISO 4925
REF: 04006 - 24uni. x 250ml
REF: 35663 - 12uni. x 500ml 

FORK OIL RR 5 - REF: 33131 - 20 Litros
FORK OIL RR 10 - REF: 33132 - 20 Litros

ÓLEO DE TRAVÕES

DRAULIQUID-S DOT 4
Líquido sintético para travões. Drauliquid-S DOT 4 
pode ser utilizado em todos os sistemas de travagem 
hidráulicos como travões de disco e de tambor que 
necessitem de um fluido dos travões DOT 4.

Especificações: API SL, JASO MA2 
REF: 02227 - 12uni. x 1Litro / REF: 57020 - 20 Litros

SCOOSYNTH (SCOOTER)

Óleo de motor semi-sintético, para vários motores a 2 tem-
pos, de alta velocidade. Scoosynth foi desenvolvido para 
motores de scooter de 2 tempos, de alta velocidade e po-
tência (arrefecidos a ar ou a água). Ideal para: motociclos, 
scooter, motosserras e geradores. Para o melhor resultado, 
misture 1 parte de Scoosynth com 50 partes de gasolina 
sem chumbo ou utilize a taxa de mistura indicada pelo fa-
bricante. Scoosynth é um óleo semi-sintético, capaz de ser 
usado em sistemas de lubrificação automáticos.

VER LOJA on-LINE

VER LOJA on-LINE

VER LOJA on-LINE

VER LOJA on-LINE

VER LOJA on-LINE

VER LOJA on-LINE

VER LOJA on-LINE

VER LOJA on-LINE

VER LOJA on-LINE

https://motores.pintocruz.pt/pt/loja/398375-kroon-oil-expulsa-rr-5w-40-detail.html
https://motores.pintocruz.pt/pt/loja/87-lubrificantes/89-moto/98-0leo-motor-4t/398377-kroon-oil-expulsa-rr-10w-40-detail.html
https://motores.pintocruz.pt/pt/loja/87-lubrificantes/89-moto/98-0leo-motor-4t/398379-kroon-oil-expulsa-rr-15w-50-detail.html
https://motores.pintocruz.pt/pt/loja/398381-kroon-oil-fork-oil-rr-5--rr-10-detail.html
https://motores.pintocruz.pt/pt/loja/87-lubrificantes/89-moto/99-0leo-travoes/398382-kroon-oil-drauliquid-s-dot-4-detail.html
https://motores.pintocruz.pt/pt/loja/87-lubrificantes/89-moto/98-0leo-motor-4t/398387-kroon-oil-expulsa-rr-5w-50-detail.html
https://motores.pintocruz.pt/pt/loja/87-lubrificantes/89-moto/98-0leo-motor-4t/398389-kroon-oil-expulsa-10w-40-detail.html
https://motores.pintocruz.pt/pt/loja/87-lubrificantes/89-moto/96-lubrificante-de-corrente/398306-kroon-oil-racing-chainlube-light-400-ml-detail.html
https://motores.pintocruz.pt/pt/loja/398287-kroon-oil-scoogear-75w-90-100-ml-detail.html


RACING CHAIN LUBE

Lubrificante sintético para correntes de excelente capacidade de 
penetração e adesão. Serve para lubrificar correntes e carretos de 
ciclomotores e motos que não sejam lubrificados a banho de óleo. 
É ideal para dobradiças, cabos de aço e pivots mecânicos sujeitos 
a cargas. O Racing Chainlube é fornecido em spray com válvula 
de inversão (360º). Os resíduos de massa lubrificante deverão ser 
removidos antes de usar o Racing Chainlube. Para Limpeza, reco-
menda-se o Spanjaard Break Clutch and Chaincleaner Spray.

EXPULSA RR 5W-40

Especificações: API SL, JASO MA2 
REF: 33016 - 12uni. x 1 Litro / REF: 58036 - 20 Litros

Óleo de motor (SAE 5W-40) de qualidade superior e to-
talmente sintético, a 4 tempos, para motociclos modernos 
de elevado desempenho. Foi desenvolvido especificamente 
para motociclos, de alta tecnologia, com uma potência ele-
vada a muito elevada. Fórmula totalmente sintética oferece 
uma maior lubrificação, ainda que sob temperaturas de 
funcionamento extremamente elevadas. Produto adequado 
para utilização em desporto e na pista, assim como na 
condução em estradas normais.

EXPULSA RR 10W-40
Óleo de motor (SAE 10W-40) semi-sintético, a 4 tempos, 
para motociclos com ou sem uma embraiagem húmida, in-
cluindo os modelos europeus. É também adequado para 
motociclos com as mais recentes tecnologias catalíticas. 
Especial: Obtém uma fricção máxima na embraiagem, 
mesmo sob temperaturas de óleo muito elevadas, para 
que as mudanças sejam feitas o mais suavemente possível 
quando a temperatura de funcionamento do motor ainda 
não tiver sido alcançada.

EXPULSA 10W-40

CORRENTES DE MOTO

TORNADO
Óleo de motor totalmente sintético, de alta qualidade para 
vários motores a 2T de elevado desempenho. Adequado 
para motores de alta velocidade, potência e arrefecidos a 
ar em ciclomotores, motos, vespas, motosserras, cortadores 
de relva, etc.. Também usado em motores a 2T com arrefe-
cimento a água (por radiador). Taxa de mistura de 1 parte 
óleo e 50 partes combustível ou a taxa de mistura do fabri-
cante do motor. Tornado é um óleo totalmente sintético, ca-
paz de ser usado em sistemas de lubrificação automáticos.

Óleo de motor moderno 2T, semi-sintético, para os vários motores de alta velocidade. Ade-
qua-se a motores arrefecidos a ar ou a água de ciclomotores, motociclos, vespas, motosserras, 
cortadores de relva, geradores, etc.. Pode ser utilizado em sistemas de lubrificação automática. 
Taxa de mistura: 1 parte de óleo para 50 partes de combustível ou utilize a taxa de mistura 
recomendada pelo fabricante.

MAESTROL

CONSULTA 
DE ÓLEOS 

EXPULSA RR 5W-50
Óleo de motor (SAE 5W-50) de qualidade superior e to-
talmente sintético, a 4 tempos, para motociclos modernos 
de elevado desempenho. Foi desenvolvido especificamente 
para motociclos, de alta tecnologia, com uma potência ele-
vada a muito elevada. Fórmula totalmente sintética oferece 
uma maior lubrificação, ainda que sob temperaturas de 
funcionamento extremamente elevadas. Produto adequado 
para utilização em desporto e na pista, assim como na 
condução em estradas normais.

Especificações: API SL, JASO MA2 
REF: 33017 - 12uni. x 1 Litro / REF: 58038 - 20 Litros

Óleo de motor (SAE 10W-40) de qualidade superior e to-
talmente sintético, a 4 tempos, para motociclos modernos 
de elevado desempenho. Foi desenvolvido especificamente 
para motociclos, de alta tecnologia, com uma potência ele-
vada a muito elevada. Fórmula totalmente sintética oferece 
uma maior lubrificação, ainda que sob temperaturas de 
funcionamento extremamente elevadas. Produto adequado 
para utilização em desporto e na pista, assim como na 
condução em estradas normais.

Especificações: API SL, JASO MA2 
REF: 33014 - 12uni. x 1 Litro / REF: 58040 - 20 Litros

EXPULSA RR 15W-50
Óleo de motor (SAE 15W-50) de qualidade superior e to-
talmente sintético, a 4 tempos, para motociclos modernos 
de elevado desempenho. Foi desenvolvido especificamente 
para motociclos, de alta tecnologia, com uma potência ele-
vada a muito elevada. Fórmula totalmente sintética oferece 
uma maior lubrificação, ainda que sob temperaturas de 
funcionamento extremamente elevadas. Produto adequado 
para utilização em desporto e na pista, assim como na 
condução em estradas normais.

SCOOGEAR 75W-90
Óleo de transmissão sintético ultra moderno, especialmente 
concebido para transmissões e transmissões finais de scoo-
ters. Para uma utilização ideal na maioria das transmissões 
de alta potência da actual geração de scooters.

Especificações: API GL-5
REF: 22016 - 12uni. x 100ml

REF: 38011 - 12uni. x 400ml 

ÓLEOS DE SUSPENSÃO
Fuel Optimix 2T / Fuel Optimum 4T

FORK OIL RR 5 / RR 10
Óleo de forquilha de qualidade superior, para utilização 
nas forquilhas dianteiras e nos amortecedores de motos. 
Fork Oil RR 5 e Fork Oil RR 10 foram especialmente desen-
volvido para serem utilizados em motos de estrada, motoci-
clos de todo-terreno e motos de corrida.

FUEL OPTIMIX 2T: Mistura de óleo 2T + combustível pron-
to a usar. Base composta por gasolina alcalinizada e óleo 
de motor 2 tempos 100% sintético. É adequado para ma-
quinaria de manutenção de jardins e parques. Ideal para: 
motosserras, corta sebes, compactadores de placas, cor-
tadores de relva, sopradores e enxadas rotativas, etc.. 

FUEL OPTIMUM 4T: Gasolina alcalinizada de 4T de alta 
qualidade com propriedades amigas do ambiente. É adequado para maquinaria de 
manutenção de jardins e parques. Ideal para: corta sebes, cortadores de relva, sopra-
dores e enxadas rotativas, como também para outros motores de 4 tempos tais como, 
os utilizados em moto 4, geradores, tratores corta relva, barcos e automóveis clássicos.

FUEL OPTIMIX 2T - REF: 32289 - 3uni. x 5 Litros - REF: 32359 - 200 Litros
FUEL OPTIMUM 4T - REF: 32290 - 3uni. x 5 Litros - REF: 32360 - 200 Litros

Especificações:
API TC, JASO FD, Husqvarna, ISO-L-EGD, Piaggio Hexagon
REF: 02225 - 12uni. x 1 Litro / REF: 57023 - 20 Litros

Especificações: API TC, JASO FD, Global GD, 
Husqvarna 272, ISO-L-EGD, 2-Stroke DFI
REF: 02224 - 12uni. x 1 Litro / REF: 57024 - 20 Litros

Especificações: API TC, JASO FD, Global GD, Husqvarna 272, ISO-L-EGD, 2-Stroke DFI
REF: 02220 - 12uni. x 1 Litro / REF: 36260 - 12uni. x 1 Litro c/ dispensador
REF: 36458 - 5 Litros / REF: 36457 - 20 Litros tambor
Nota: Opção de 20 Litros em bag-in-box

COOLANT SP 12

Líquido premium NAP pronto a usar, qualidade G 12, base 
OAT (Organic Acid Techonogy) e absolutamente isento de 
silicatos. Especialmente desenvolvido em conformidade 
com certos modelos de motores modernos fabricados em 
alumínio e/ou ligas de alumínio ou ferro fundido normais. 
É praticamente imune ao envelhecimento, concedendo-lhe 
uma vida útil muito mais longa do que os líquidos de re-
frigeração convencionais. Obtêm-se resultados ideais com 
um enchimento a 100%. 

Especificações: ASTM D3306/D4985/D6210
REF: 04214 - 12uni. x 1 Litro / REF: 04319 - 5 Litros

Cor Roxo/Rosa e protecção -40 ºC
COOLANT ORGANIC -38 NF
Cor Amarela e protecção -38 ºC

Líquido refrigerante premium universal de base orgânica, 
pronto a usar e isento de silicatos para sistemas modernos 
de arrefecimento de motores. O produto deverá ser utilizado 
de preferência por diluir, fornecendo então uma protecção 
até -38 °C. Coolant -38 NF permite um intervalo máximo de 
substituição de 3 anos.

REF: 04212 - 12uni. x 1 Litro / REF: 04317 - 5 Litros

CHAINLUBE XS100
Óleo de motosserra (ISO VG 100), de base mineral. 
Chainlube XS 100 foi especialmente desenvolvido para 
lubrificar a corrente de corte numa motosserra para que 
esta não prenda ou parta.
Nota: NÃO é adequado para lubrificação do motor.

CHAINLUBE BIO
Óleo de motosserra totalmente biodegradável. Chainlube 
Bio foi especialmente desenvolvido para lubrificar a cor-
rente de corte numa motosserra para que esta não prenda 
ou parta. Chainlube Bio foi autorizado a utilizar o símbolo 
“Blaue Engel” pelo RAL German Institute for Quality Assurance 
and Certification.
Nota: NÃO é adequado para lubrificação do motor.REF: 02212 - 12uni. x 1 Litro / REF: 02307 - 5 Litros

Especificações:
Ecolabel, Biodegradability according OECD 301 B > 75%
REF: 02209 - 12uni. x 1 Litro / REF: 02306 - 5 Litros

Especificações: API SL, JASO MA2 
REF: 33015 - 12uni. x 1 Litro / REF: 58042 - 20 Litros

LUBRIFICANTE DE MOTOR 4T LUBRIFICANTE DE MOTOR 2T

FLUÍDO REFRIGERANTE DE MOTOR

LUBRIFICANTES DE CORRENTES MOTOSSERRA
COMBUSTÍVEL 2T / 4T

ÓLEOS DE TRANSMISSÃO

Especificações:
FMVSS 116 DOT 4, SAE J1703, ISO 4925
REF: 04006 - 24uni. x 250ml
REF: 35663 - 12uni. x 500ml 

FORK OIL RR 5 - REF: 33131 - 20 Litros
FORK OIL RR 10 - REF: 33132 - 20 Litros

ÓLEO DE TRAVÕES

DRAULIQUID-S DOT 4
Líquido sintético para travões. Drauliquid-S DOT 4 
pode ser utilizado em todos os sistemas de travagem 
hidráulicos como travões de disco e de tambor que 
necessitem de um fluido dos travões DOT 4.

Especificações: API SL, JASO MA2 
REF: 02227 - 12uni. x 1Litro / REF: 57020 - 20 Litros

SCOOSYNTH (SCOOTER)

Óleo de motor semi-sintético, para vários motores a 2 tem-
pos, de alta velocidade. Scoosynth foi desenvolvido para 
motores de scooter de 2 tempos, de alta velocidade e po-
tência (arrefecidos a ar ou a água). Ideal para: motociclos, 
scooter, motosserras e geradores. Para o melhor resultado, 
misture 1 parte de Scoosynth com 50 partes de gasolina 
sem chumbo ou utilize a taxa de mistura indicada pelo fa-
bricante. Scoosynth é um óleo semi-sintético, capaz de ser 
usado em sistemas de lubrificação automáticos.

VER LOJA on-LINE

VER LOJA on-LINE

VER LOJA on-LINE

VER LOJA on-LINE

VER LOJA on-LINE

VER LOJA on-LINE

VER LOJA on-LINE

https://motores.pintocruz.pt/pt/loja/87-lubrificantes/89-moto/97-oleo-motor-2t/398391-kroon-oil-tornado-detail.html
https://motores.pintocruz.pt/pt/loja/87-lubrificantes/89-moto/97-oleo-motor-2t/398393-kroon-oil-maestrol-detail.html
https://motores.pintocruz.pt/pt/loja/87-lubrificantes/89-moto/97-oleo-motor-2t/398395-kroon-oil-scoosynth-(scooter)-detail.html
https://motores.pintocruz.pt/pt/loja/87-lubrificantes/89-moto/100-anticongelante/398397-kroon-oil-coolant-organic--38-nf-detail.html
https://motores.pintocruz.pt/pt/loja/87-lubrificantes/89-moto/100-anticongelante/398400-kroon-oil-coolant-sp-12-detail.html
https://motores.pintocruz.pt/pt/loja/87-lubrificantes/89-moto/96-lubrificante-de-corrente/398291-kroon-oil-chainlube-xs-100-1-lt-detail.html
https://motores.pintocruz.pt/pt/loja/87-lubrificantes/89-moto/96-lubrificante-de-corrente/398290-kroon-oil-chainlube-bio-1-lt-detail.html
https://www.kroon-oil.com/pt/?iframe-mode=true&zoek-url=https%3A%2F%2Fmotores.pintocruz.pt%2Fpt%2Floja%3Fkeyword%3D&zoek-mode=name#!/mode:1/


PTO MOS2
Fluido de remoção de ferrugem, altamente penetrante, de ele-
vada qualidade. PTO MoS2  é adequado para a libertação de 
peças de metal que possam ter ficado presas devido a ferrugem, 
como parafusos, pernos, porcas, dobradiças, etc.. Contém MoS2

como lubrificante anti-gripante.

Cera de limpeza aquosa e de alta qualidade. Adequada para 
todos os tipos de tinta, metal alumínio, titânio, carbono e plásti-
co. Com aroma de baunilha. Aplique uma leve camada de Polish 
Wax. Esfregue-a com um pano suave e livre de pêlos. Agite bem 
antes de usar. Não utilizar sob luz directa solar ou em superfícies 
quentes, tal poderá causar manchas. Odor a baunilha.

POLISH WAX

Pasta de montagem e massa de alta qualidade, para gama de 
temperaturas elevadas (pico de temperatura1500 °C) e elevada 
resistência à pressão. Protecção eficaz contra a corrosão. É uma 
pasta de montagem de luxo, particularmente adequada para a 
montagem de: componentes dos sistemas ABS e ASR, peças dos 
travões, velas (velas incandescentes), sensores lambda, peças do 
escape, ligações (parafuso), ligações de diferentes metais (por 
ex. aço/alumínio).

CERAMIC GREASE

ELECTRIC SPRAY
Dispersador de humidade sem silicone, adequado para siste-
mas de ignição. Cria uma barreira protectora. Pode ser usado 
como:
- Óleo penetrante (remoção de componentes enferrujadas)
- Protector de metal (preservação de peças desengorduradas)
- Agente de limpeza (limpeza dos pontos de contacto)
- Spray de contacto (preservação dos pontos de contacto)
A fórmula especial do Electric Spray significa que pode ser utili-
zado em várias potenciais aplicações. É fornecido em embala-
gens especiais com spray de bomba sem propulsor.

Poderoso desengordurante de secagem rápida para limpeza de 
componentes do travão e outras partes metálicas. É um produto 
de eleição para a remoção de fluido dos travões, massa lubrifi-
cantes e óleo do sistema de travões. Pode também ser utilizado, 
como método de limpeza rápido e sem esforço para contactos 
electrónicos e magnéticos (disjuntores e velas) e outros compo-
nentes da moto.

BRAKE CLEANER

Desde 1906 - Holanda

REF: 22010 - 12uni. x 400ml

REF: 32964 - 12uni. x 500ml 

Pulverizador REF: 40016 - 12uni. x 300ml 
Spray REF: 40001 - 12uni. x 400ml

Pulverizador REF: 40015 - 12uni. x 300ml 

PRODUTOS DE MANUTENÇÃO

HELMET SANITIZER
Espuma de limpeza para interior de capacetes. O produto 
é rápido e fácil de usar. Limpa e neutraliza odores desa-
gradáveis   no forro do capacete e deixa um cheiro fresco e 
cítrico. Helmet Sanitizer também é adequado para limpar 
o exterior do capacete e a viseira.

MATT WAX
Cera avançada aquosa. A sua composição é ideal para 
a protecção e manutenção da pintura mate, metal, alumí-
nio, titânio, carbono e plástico. Proporciona excelente pro-
tecção e intensifica a cor original. Aroma a baunilha.

PLASTIC RENEWER
Limpa e protege os componentes de plástico das scooters e 
motos em geral. Os componentes plásticos das scooters es-
tão sujeitos à acção do envelhecimento e efeitos externos, 
como a luz solar, chuva e vento. Eles também são afetados 
pelo desgaste e por substâncias agressivas, como agentes 
de limpeza e desengordurantes. Plásticos mais antigos ge-
ralmente parecem desgastados e em más condições. Res-
taurar esses componentes costuma ser caro e agora é coisa 
do passado! Plastic Renewer é um produto de protecção 
que resolve e previne esses problemas.

REF: 36461 - 12uni. x 500ml

REF: 36462 - 12uni. x 500ml

REF: 36460 - 12uni. x 500ml

MOTORCYCLE CLEANER
Desengordurante de limpeza multiusos super eficiente para 
motos, quads, bicicletas, etc.. A fórmula concentrada for-
nece as seguintes propriedades:
- Garante uma limpeza segura e potente;
- Fornece protecção duradoura;
-Também é adequado para superfícies delicadas, como
magnésio, elementos anodizados e alumínio;
- Evita a aderência de novos resíduos;
- Simplifica a limpeza.

REF: 36464 - 6uni. x 1 Litro

REF: 36463 - 6uni. x 1 Litro

Desde 1906 - Holanda

REF: 33080 - 6uni. x 200ml (spray com pincel)
REF: 33745 - 12uni. x 400ml

www.pintocruz.pt

NOVO!

MOTORCYCLE 
CLEANER WAX
Líquido de limpeza biodegradável de acção rápida. Adi-
tivos anticorrosivos especiais garantem a proteção de to-
das as partes metálicas. A fórmula altamente concentrada 
remove efetivamente lama, areia, alcatrão, graxa e outros 
resíduos no plástico, metal e superfícies pulverizadas ou 
pintadas. O produto é adequado para motos, scooters e 
bicicletas. Não afecta borracha e plástico. Deixa a superfí-
cie brilhante. Wax Cleaner é ecológico e fácil de aplicar. 
Como o produto é absorvido, também é fácil de polir.

NOVO!

NOVO!

NOVO!

NOVO!

VER LOJA on-LINE

VER LOJA on-LINE

VER LOJA on-LINE

VER LOJA on-LINE

VER LOJA on-LINE

VER LOJA on-LINE

VER LOJA on-LINE

VER LOJA on-LINE

VER LOJA on-LINE

VER LOJA on-LINE

https://motores.pintocruz.pt/pt/loja/398319-kroon-oil-cleaner-wax-1l-detail.html
https://motores.pintocruz.pt/pt/loja/398321-kroon-oil-motorcycle-cleaner-1l-detail.html
https://motores.pintocruz.pt/pt/loja/398320-kroon-oil-helmet-sanitizer-500ml-detail.html
https://motores.pintocruz.pt/pt/loja/398323-kroon-oil-plastic-renewer-500ml-detail.html
https://motores.pintocruz.pt/pt/loja/398322-kroon-oil-wax-500ml-detail.html
https://motores.pintocruz.pt/pt/loja/398282-kroon-oil-polish-wax-400-ml-detail.html
https://motores.pintocruz.pt/pt/loja/398370-kroon-oil-ceramic-grease-detail.html
https://motores.pintocruz.pt/pt/loja/398318-kroon-oil-brakecleaner-500-ml-detail.html
https://motores.pintocruz.pt/pt/loja?keyword=PTO%20MOS2
https://motores.pintocruz.pt/pt/loja/398311-kroon-oil-electric-spray-300-ml-detail.html



