
SILICONE SPRAY

REF: 53 750 403 - 24uni. x 400ml

Silicone concentrado em spray para lubrificação e protec-
ção de plásticos e borrachas. Pode ser aplicado na parte 
eléctrica. Previne a ferrugem e corrosão.

CHAIN WAX

REF: 50 510 405- 24uni. x 200ml
REF: 50 510 403 - 24uni. x 400ml

Uma mistura superior de ceras e aditivos de extrema pres-
são que prolongam a vida da corrente protegendo-a contra 
o desgaste, a água e a corrosão, sem atrair poeiras. Lubri-
ficação seca de cor branca. Motas de todo-terreno.

CORRENTES MULTIUSOS

CHAIN LUBE

REF: 50 500 194 - 24uni. x 200ml
REF: 50 500 193 - 24uni. x 400ml

O lubrificante penetra como óleo e lubrifica como massa.
É resistente à água, não mancha, não centrifuga.

REF: 50 320 400 - 24uni. x 400ml

BRAKE, CLUTCH AND
CHAINCLEANER SPRAY

Poderoso produto de limpeza de travões, embraiagem e 
correntes. Remove graxas, óleo e fuligem sem desmontar 
e sem deixar resíduo.

CARB CLEANER
Spray de limpeza interna de carburadores. Retira eficaz-
mente a sujidade entranhada, vernizes e depósitos de car-
bono sem desmontar.

CARBURADOR E INJECTOR

REF: 551 528 262 - 24uni. x 50ml

REF: 50 081 406 - 24uni. x 400ml

PETROL INJECTOR 
CLEANER
Garante o pico da performance do sistema de injecção. 
Limpa injectores bloqueados, reduz a emissão de fumos de 
exaustão e a corrosão. Uma embalagem de 50ml para o 
máximo de 20 litros de gasolina.

LIMPEZA E PROTECÇÃO DE FILTROS

Fluído REF: 53 203 500 - 24uni. x 500ml
Spray REF: 53 203 200 - 12uni. x 400ml

AIR FILTER OIL 
AND SPRAY
Previne a acumulação de água, poeiras e areia, melhora o 
fluxo de ar no motor. Protege o motor, é resistente à 
água e reduz o entupimento do filtro.

Spray REF: 53 204 400 - 24uni. x 400ml
Fluído REF: 53 204 005 - 4uni. x 5 Litros

BIODEGRADEABLE AIR FILTER 
CLEANER & SPRAY
Desengordurante altamente eficaz biodegradável para 
uma limpeza adequada dos filtros de ar. De seguida, pas-
sa-se por água e facilmente remove-se o sujo entranhado, 
óleo e poeiras. Não afecta a textura ou adesividade do 
filtro de ar.

PROTECÇÃO DE BATERIA

Azul REF: 50 201 415 - 24uni. x 200ml
Vermelho REF: 50 201 414 - 24uni. x 200ml

BATTERY TERMINAL 
PROTECTOR
Protecção de terminais de bateria contra a corrosão, 
humidade e sujidades (fica uma película seca de cor). 
Duas cores: Vermelho - Positivo Azul - Negativo

PNEUS

MOUSSE LUBRICANT

REF: 56 100 400 - 24uni. x 500grs

Lubrificante altamente durável adequado para qualquer 
tipo de mousses. Especialmente formulado para reduzir a 
fricção entre a mousse e o pneu, mantendo a temperatura 
operacional baixa.

TYRE FIX

REF: 55 000 314 - 24uni. x 200ml

Reparação de emergência do pneu da mota. Veda a bor-
racha latex e enche o pneu quando este está em baixo, 
permitindo a viagem. Adequado para pneus tubeless ou 
com câmara-de-ar.

AMORTECEDORES

REF: 56 000 003 - 12uni. x 1 Litro
REF: 56 000 001 - 12uni. x 1 Litro
REF: 56 000 002 - 12uni. x 1 Litro

FORK OILS
100% SYNTHETIC
Fluído especial para amortecedores (anti-espuma).
É uma mistura de óleos ésteres sintéticos e de aditivos es-
peciais anti-desgaste projectados para reduzir o desgaste, 
contém propriedades de extrema pressão e estabilizadores 
de óleo contra o calor e oxidação.

2,5 W
5 W

10 W

FORK OILS - STD

REF: 56 000 004 - 12uni. x 1 Litro
REF: 56 000 005 - 12uni. x 1 Litro
REF: 56 000 006 - 12uni. x 1 Litro
REF: 56 000 007 - 12uni. x 1 Litro

Fluído especial para amortecedores - anti-espuma.
É uma mistura de aditivos em óleo especial anti-desgaste 
projectados para reduzir o desgaste. Contém proprieda-
des de extrema pressão e estabilizadores de óleo contra 
o calor e oxidação.

2,5 W
5 W

10 W
15 W

SPARK - MULTIUSOS

REF: 53 780 150 - 24uni. x 150ml
REF: 53 780 300 - 24uni. x 300ml

Óleo fino transparente de multi-aplicações. Lubrificação e protecção an-
ti-corrosiva, repele a humidade e solta partes enferrujadas. Usado para 
todo sistema eléctrico e superfícies metálicas, articulações, cabos, corren-
tes, etc.. Líquido incolor e isolante (38 000 V), não ataca plásticos, sem 
silicone e não tóxico.
Aplicação moto, auto, doméstica e industrial.

LEATHER TREATMENT

REF: 52 320 378 - 24uni. x 500ml

Limpa, protege e restaura todas superfícies em couro e 
plástico. Anti-fissuras. Protecção UV.

MOTOR TINTA DE ALTA TEMPERATURA

OIL TREATMENT

REF: 52 820 500 - 24uni. x 375ml

Aditivo com Bi-sulfureto de molibdénio solúvel, evita o con-
sumo de óleo em motores com muitos quilómetros, aumenta 
a compressão e melhora a viscosidade com a temperatura. 
Reduz o coeficiente de atrito. Adequado para lubrificação 
de motores e caixa, acoplados ou em separado. 
Embalagens: 375ml trata 5L ou aplicar +-10%.

LEAK DOCTOR

REF: 52 570 502 - 24uni. x 250ml

Aditivo multifuncional com molibdénio solúvel, para todo 
tipo de óleos e motores. O produto é adequado para mo-
tores com muita quilometragem, composto por aditivos que 
impedem a fuga de óleo pelo o restauro instantâneo de 
juntas/vedantes antigos e deteriorados, contribuindo para 
a recuperação e desempenho do motor “como novo”. O 
molibdénio evita o desgaste e aumenta a viscosidade a al-
tas temperaturas. Adequado para lubrificação de motores 
e caixa, acoplados ou em separado. 
Embalagens: 250ml trata 5l ou aplicar 5%. 

BLACK REF: 51 090 301 - 12uni. x 300ml
SILVER REF: 51 090 303 - 12uni. x 300ml

EXHAUST AND 
MANIFOLD PAINT

Tinta em spray de alta temperatura, para escapes,colecto-
res e motores, etc.. Resistente até 650 ºC
Cor - Preto Matt
Cor - Prata

RADIATOR FLUSH

R. Flush REF: 53 500 202 - 24uni. x 375 ml
R. Sealer & Conditioner REF: 53 510 252 - 24uni. x 375 ml

Lavagem de radiadores, remove a “ferrugem” do radiador 
causadora de barulhos na bomba de água, calcário e ou-
tras sujidades. Evita o sobreaquecimento. Não ataca o blo-
co, tubagens e juntas. Emb: 375ml para 5L ou aplicar +-10%.

RADIATOR SEALER & CONDITIONER
Protege da corrosão e tapa fugas de radiador de uso pre-
manente (veda exteriormente sem ocupar volume de refri-
geração). Lubrifica a bomba de água e as tubagens. Evita 
a corrosão nos radiadores e blocos. Reduz o aquecimento 
e formação de sujidades. Para todos os blocos de motor, 
incluindo o de alumínio. Compatível com todos anti-conge-
lantes de qualidade.  Emb: 375ml para 5L ou aplicar +-10%.

Produto de limpeza multiusos. 
Limpa tudo em motos e oficinas. 
Poderoso detergente e desinfec-
tante não tóxico, não ataca teci-
dos nem plásticos. Biodegradá-
vel. Embalagens: 750 ml; 20L. 
Usado puro ou diluído.

EXTREME KLEEN

Recarga REF: 51 100 512 - 12uni. x 750 ml
Gatilho REF: 51 100 509 - 12uni. x 750 ml
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https://motores.pintocruz.pt/pt/loja/87-lubrificantes/89-moto/96-lubrificante-de-corrente/398403-spanjaard-chain-wax-detail.html
https://motores.pintocruz.pt/pt/loja/87-lubrificantes/89-moto/96-lubrificante-de-corrente/398405-spanjaard-chain-lube-detail.html
https://motores.pintocruz.pt/pt/loja/398336-spanjaard-brake-clutch-chain-clean-400ml-detail.html
https://motores.pintocruz.pt/pt/loja/398357-spanjaard-mousse-lubrificant-detail.html
https://motores.pintocruz.pt/pt/loja/398356-spanjaard-tyre-fix-detail.html
https://motores.pintocruz.pt/pt/loja/87-lubrificantes/89-moto/101-0leo-suspensao/398406-spanjaard-fork-oils---100-synthetic-detail.html
https://motores.pintocruz.pt/pt/loja/87-lubrificantes/89-moto/92-manutencaolimpeza/398425-spanjaard-carb-cleaner-400-ml-detail.html
https://motores.pintocruz.pt/pt/loja/398341-spanjaard-petrol-injector-cleaner-50ml-detail.html
https://motores.pintocruz.pt/pt/loja/398407-spanjaard-air-filter-oil-and-spray-detail.html
https://motores.pintocruz.pt/pt/loja/398409-spanjaard-biodegradeable-air-filter-cleaner-&-spray-detail.html
https://motores.pintocruz.pt/pt/loja?keyword=Spanjaard%20Battery%20Terminal%20Protector
https://motores.pintocruz.pt/pt/loja/398415-spanjaard-fork-oils---std-detail.html
https://motores.pintocruz.pt/pt/loja/398416-spanjaard-spark---multiusos-detail.html
https://motores.pintocruz.pt/pt/loja/398340-spanjaard-leather-treatment-500ml-detail.html
https://motores.pintocruz.pt/pt/loja/398342-spanjaard-oil-treatment-250ml-detail.html
https://motores.pintocruz.pt/pt/loja/398346-spanjaard-leak-doctor-250ml-tin-detail.html
https://motores.pintocruz.pt/pt/loja/398418-spanjaard-extreme-kleen-detail.html
https://motores.pintocruz.pt/pt/loja/87-lubrificantes/89-moto/92-manutencaolimpeza/398426-spanjaard-silicone-spray-400-ml-detail.html
https://motores.pintocruz.pt/pt/loja/398421-spanjaard-exhaust-and-manifold-paint-detail.html
https://motores.pintocruz.pt/pt/loja/398343-spanjaard-radiator-flush-375ml-detail.html
https://motores.pintocruz.pt/pt/loja/398344-spanjaard-radiator-sealer-cond-375ml-detail.html



