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Metalubs High-Tech protection
A Metalubs termékek kiemelkedő súrlódáscsökkentő hatással rendelkező
fémfelületnemesítők. Termékeink széles választékában megtalálja a legkorszerűbb
technológiával gyártott kenőanyagokat motorokba, differenciálművekbe, kis és ipari gépekbe,
teherautókba, mezőgazdasági gépekbe és speciális motorokba.
A motorok által az üzemanyagból kinyert energia 30%-a elveszik a csapágyak, hengerek,
tengelyek, szelepek, fogaskerekek, stb. súrlódása által. Ez a súrlódás csökkenthető megközelítőleg
60%-kal a Metalubs termékek használatával, ezáltal növekedik a járművek, gépek élettartama,
csökken az üzemanyagfogyasztás és károsanyag kibocsájtás.
A magas nyomás és hőmérséklet hatására a Metalubs termékek kémiai reakcióba lépnek a
fémfelületekkel. Az így létrejött rendkívül ellenálló és sima réteg megelőzi a súrlódásból adódó
mechanikai károsodásokat. A motorok, gépek, berendezések mozgó fémalkatrészeinek
súrlódásának csökkenésével, kevesebb a motorok fogyasztása, energiavesztesége és a
karbantartási, javítási költségek. A súrlódás csökkenésével a motorok alacsonyabb hőmérsékleten
működnek és kevesebb a motorzaj. Új motorokba és berendezésekbe kezdettől használva, azok
élettartama megháromszorozódhat. Javul a hidegindítás, csökken a motor terhelése alacsony
hőmérsékleten, indításnál, amikor nem tökéletes a olajellátás. A termékek használhatóak bármilyen
típusú olajjal, szintetikus, szemi szintetikus, vagy ásványi. A súrlódás csökkenésével az olajok
kevésbé szennyeződnek el égéstermékekkel, így hosszabb ideig megőrzik viszkozitásukat.
A Metalubs használatának előnyei
- csökkenti akár 60% -al a súrlódást
- csökkenti az olajfogyasztást
- csökkenti a mükődési zajszíntet
- csökkenti a káros gázak kibocsájtását
- csökkenti a müködtetési költségeket
- csökkenti a üzemi hőt
- csökkenti az üzemanyag fogyasztást
- tisztítja a motor belsejét
- meghosszabítja a motorok élettartamát
- növeli a motorok teljesítményét
- könnyíti a hidegindítást

Kezeletlen fémfelület

Kezelt fémfelület

Metalubs High-Tech protection
Metalubs X Protect

Kiszerelés: 250ml, 5L.

Felhasználási területek: Metalubs X Protect használható (új vagy használt) motorokba
(dízel, benzin, Wankel, gáz), autókba, motorkerékpárokba, teherautókba, traktorokba,
hajókba és speciális berendezésekbe (pl. használt légkondicionáló).
Adagolás: Az első alkalommal a motorolaj mennyiség 5-10%-át, a váltóolaj mennyiség 10%át helyettesítsük X Protect-el. Utókezeléshez a keverési arány felére csökkenthető. A
Metalubs X Protect-et mindig meleg motorba töltse és jól rázza fel használat előtt. Betöltést
követően ajánlott a motort néhány percig működésben tartani. A termék 200-250 km után
fejti ki teljes hatását. A termék használata ajánlott minden olajcserénél.

Metalubs X Multi

Kiszerelés: 250ml, 5L.

Felhasználási terület: ajánlott használt (benzin, dízel, gáz, turbó, Wankel) motorokba,
hidraulikus rendszerekbe, autókba, motorkerékpárokba, teherautókba, versenyautókba,
szervokormányokhoz, szélturbinákba, fémfeldolgozó eszközökbe, a szállítás és ipar minden
területén. Használható motorkerékpárokba ahol közös a motor és váltó olajellátása, de
ebben az esetben csak 2- 2.5 % arányba adagoljuk az olajhoz.
Adagolás:5-10%-os arányban adagoljuk a kenőolajhoz (1 liter olajhoz min 0.5dl). Minden
olajcserénél pótoljuk 2.5%-os arányban.

Metalubs X New

Kiszerelés: 250ml, 5L.

Felhasználási terület: ÚJ benzin, dízel és gázmotorokba, versenyautókba, amelyek
maximum 100.000 km-t futottak. Ajánlott az ipar és szállítás minden területén.
Adagolás: 5-10%-os arányban adagoljuk a kenőolajhoz (1 liter olajhoz min 0.5dl). Minden
olajcserénél pótoljuk 2-2.5%-os arányban. Teljes hatását 200-250 km után fejti ki.
Fontos: Nem ajánlott használt, lerakódásokkal szennyezett motorokba.

Metalubs High-Tech protection
Metalubs X Old

Kiszerelés: 250ml, 5L.

A Metalubs X Old magas viszkozitású alapra épülő, polikerámiás elemekkel ellátott
fémfelületnemesítő, kiváló súrlódáscsökkentő, tömítő és kenésjavító hatással. Használata
kopott, nagy olajfogyasztású dízel, benzin, gáz, Wankel és turbómotorokba ajánlott,
amelyek min. 1 liter olajat/ 1000 km fogyasztanak.
Adagolás: A friss kenőolajhoz adagoljuk 5-10%-os arányban (1 liter olajhoz min 0.5dl).
Használat előtt a doboz felrázandó és fel kell melegíteni 25-30° C -ra (pl. meleg vízben).
Használat után a motort működésben kell tartani 10-15 percig. Minden olajcserénél
ugyanilyen arányba pótoljuk.

Metalubs X T

Kiszerelés: 250ml, 5L.

Ajánlott: A Metalubs X T kiváló fémfelületnemesítő kézi váltók, differenciálművek, illetve
ipari hajtóművek számára. Jelentősen csökkenti a súrlódást és ezáltal a motorzajt és növeli a
teljesítményt, javítja a kenést, könnyebbé teszi a kapcsolást. Jelentősen növeli a váltó és
differenciálművek élettartamát. Csökkenti a zajszintet. Extrém igénybevétel esetén is védi a
váltót.
Adagolás: A friss hajtóműolajhoz adagoljuk 5-10%-os arányban. Minden későbbi
olajcserénél pótoljuk 2,5-5%-os arányban.
Vigyázat! NEM használható automata váltókba, valamint Speer differenciálokhoz!

Metalubs X CL

Kiszerelés: 250ml, 5L.

Ajánlott: A Metalubs X CL egy speciális motortisztító Ottó, dízel, gázmotorhoz és
differenciálművekhez. Speciális összetevői eltávolítják a lerakódásokat és a szennyező
anyagokat, így csökkentik a olaj és üzemanyag-fogyasztást. Nem marad vissza káros
lerakódás, ami az új olajat károsíthatná. Használata: visszaállítja a motorkompressziót és
teljesítményt, növeli a katalizátor és dízel részecskeszűrő élettartamát. Savmentes
összetevőket tartalmaz.
Adagolás: Olajcsere előtt töltsük a flakon tartalmát a régi olajba és járassuk 10-15 percig. Egy
flakon tartalma elég egy 5-8 liter olajfeltöltésű motor megtisztításához, haszongépjármú
esetén 10-15 l olajhoz. Ezt követően cseréljük le az olajat az előírásoknak megfelelően.

Metalubs High-Tech protection
Metalubs X P

Kiszerelés: 250ml, 5L.

A Metalubs X P új generációs fémfelületnemesítő termék benzines üzemanyagellátó
rendszer tisztítására és karbantartására, mely meggátolja a lerakódásokat, a rozsda és
korrózió képződését, tisztán tartja az üzemanyag-vezetékeket, ezáltal jelentősen növeli
annak élettartamát és csökkenti a káros anyag kibocsájtást, valamint üzemanyagfogyasztást. Kenést biztosít minden típusú benzin üzemanyagnak, különlegesen síma
felületet biztosít az üzemanyagellátó rendszer alkatrészeinek. Növeli a katalizátor
élettartamát.
Adagolás: Tankoláskor 40 ml-t kell adagolni minden 40 liter benzinhez. A tisztító hatás 200
liter bekevert üzemanyag elhasználása után jelentős. Az első 200 liter után 20 ml-t adagoljunk
minden 40 liter üzemanyaghoz.
Használható: Minden típusú benzinhez adagolható amely kevesebb mint 10% etanolt
tartalmaz. Nem használható bioetanol üzemanyagokba.

Metalubs X D

Kiszerelés: 250ml, 5L.

A Metalubs X D új generációs fémfelületnemesítő termék Dízel üzemanyagellátó
rendszerekbe. Kenést biztosít minden típusú gázolaj üzemanyagnak, különlegesen síma
felületet alakít ki az üzemanyagellátó rendszer alkatrészeinek. Javítja a gázolajak tárolási,
elosztási és égési feltételeit. A Metalubs X D jelentősen növeli az üzemanyag adagoló
rendszer élettartamát, csökkenti a káros emissziókat, tisztítja a szelepeket, injektorokat,
növeli a teljesítményt, meghosszabbítja a részecskeszűrő élettartamát és csökkenti az
üzemanyag fogyasztást. Megakadályozza a baktériumok elszaporodását.
Adagolás: Tankolás előtt 40 ml Metalubs X D-t kell a tankba tölteni 40 l üzemanyaghoz. A
tisztító hatás 200 liter bekevert üzemanyag elhasználása után jelentős. Az első 200 liter után
20 ml-t adagoljunk minden 40 liter üzemanyaghoz.
Használható: Dízel turbinák, gázolaj égők, belsőégésű dízel motorokba. Minden típusú
gázolajhoz adagolható amely kevesebb mint 10% biodieselt tartalmaz.

Metalubs High-Tech protection
Metalubs X S

360°
Degree
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Kiszerelés: 100 ml, 400 ml aeroszol
500 ml pumpás flakon

Felhasználás: A Metalubs X S univerzális fémfelület nemesítő termék. Alkalmazható más
kenőanyagokkal és zsírokkal egyidejűleg acél- és ötvözeteken. A pumpás szórófejjel vigyük
fel a kezelni kívánt felületre. A termék 1-2 perc alatt kifejti hatását szobahőmérsékleten is, 2530°C-on. Nem gyúlékony. Eltávolítja a szennyeződéseket, az oxidált réteget és a
nedvességet, a sós víz okozta lerakódásokat a kezelt felületről. Az így kezelt felület védett
lesz a rozsda és korrózió hatásaitól.
Használható: motorokhoz, elektronikus szerkezetekhez, szerszámokon, láncokra,
láncfűrészeknél, pneumatikus szerszámokhoz, kerékpároknál, csigasorokon, szegecselő
gépeknél, menetfúróknál, porlasztókra, sajtolóknál, motorkerékpárokhoz, szelepekhez,
emelőszerkezeteknél, csuklókra, zárakhoz, halászfelszerelésekhez, stb. Nincs semmilyen
káros hatása a gumi, műanyag, textil vagy festett felületekre.

Metalubs X H

Kiszerelés: 5L.

Használható új vagy régi hidraulikus rendszerekben, ipari gépekben, darukban,
teherszállításban, szerszámgépekben, állandó mozgásban levő szerkezeteknél,
pneumatikus kalapácsokba, ipari robotokhoz. Védőréteget hoz létre a fémfelületek
felszínén, ezáltal jelentősen csökkenti a súrlódást és kopást, javítja a tömítést. Haználatával
növelhető a nyomás és csökkenti a szerkezetek vibrálását. Jelentősen csökkenti a működési
költségeket, az energiafogyasztást és a termelési idő leállást.
Adagolás: 5%-os arányban keverjük a hidraulikus olajhoz az első kezelésnél (minimum 0.5 dl
1 L olajhoz). A további olajcseréknél 2.5%-ban adagoljuk.

Metalubs High-Tech protection
Metalubs X HT

Kiszerelés: 400 gr, 25kg, 200 kg

A Metalubs X HT széles felhasználású alumínium-komplex bázisú, nagy teljesítményű
fémfelületnemesítő kenőzsír, mely mikrokerámiás részecskéket tartalmaz. Alkalmazható
magas nyomás vagy hőmérséklet mellett. Használható általános kenőanyagként ipari
gépekben, mezőgazdasági gépekben vagy járművekben. Poros vagy vizes közegben is
tökéletes kenést biztosít. A Metalubs X HT kémiai reakcióba lépve a fémfelületek
molekuláival, egy rendkívül erős védőréteget hoz létre, amely védelmet nyújt a kopás és
korrózió ellen még extrém igénybevétel esetén is. Jó tömítést biztosít nedves, poros
közegben is.

Metalubs X WF

Kiszerelés: 400 gr.

A Metalubs X WF nagy terhelésnek kitett, sós, savas, bázikus környezetben használt
berendezések számára kifejlesztett kalciumbázisú fémfelületnemesítő kenőzsír. Alkalmas
gépjárművekbe, ipari és mezőgazdasági gépekbe. Kedvezőtlen körülmények közt is (magas
páratartalom, sós víz, sokkhatások) hosszan tartó biztonságot nyújt, ezáltal kevesebb
karbantartásra lesz szükség. A termék ajánlott nagy terhelésnek kitett csapágyaknál,
tengelyeknél, vízszivattyúknál, valamint daruk, traktorok, építőipari gépek alkatrészeinél. A
Metalubs X WF kémiai reakcióba lépve a fémfelületek molekuláival, egy rendkívül erős
védőréteget hoz létre, amely védelmet nyújt a kopás és korrózió ellen még extrém
igénybevétel esetén is.

Metalubs X NLGI 2

Kiszerelés: 400 gr.

Metalubs NLGI 2 egy kalcium komplex alapú, multifunkcionális, magas hőmérsékleten is
megbízható, bázikus kenőzsír. A súrlódás csökkentésével megelőzi a mechanikai
sérüléseket, növeli az alkatrészek élettartamát és csökkenti az energiaveszteséget. A termék
használatával csökken a hőmérséklet és a motorzaj. Védelmet nyújt a korrózió, oxidáció,
rozsda ellen még vizes közegen is, stabilitását megőrzi -23 °C és +290 °C között. Használható
a legtöbb kenőanyaggal (lítium alapú és más) egyidejűleg. Magas stabilitás jellemzi és
hosszú ideig megőrzi minőséget.
Felhasználási terület: Autóipar, háztartási gépek, mezőgazdasági gépek, bányászat,
építőipar, autók, hajók rendszerei és berendezései, csapágyak, tömítések, automata
kenőrendszerek.

Metalubs High-Tech protection

Synthetic 10w-60

A Metalubs 10W–60 egy prémium
motorolaj, extrém terhelés alatt álló
motorokba kifejlesztve.
Felhasználási terület: Benzin és dízel
üzemeltetésű versenyautók,
motorkerékpárok, ATV-k.

Kiszerelés: 1 L
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Specifikációk

API SL / CF
JASO MA2

Made in Germany

Sinthetic 5w-30 DPF

Kiszerelés: 1 L, 5L.

Specifikációk

Kiváló minőségű szintetikus motorolaj
a legmodernebb benzin és dízel
üzemeltetésű 2007-es évek után
gyártott motorokba, beleértve a
turbóval felszerelteket. A Metalubs 5W30 DPF dízel részecskeszűrővel ellátott
motorokba lett kifejlesztve.
Made in Germany

ACEA A3 / B4-04 / C3-10
API SL / CF
BMW Longlife-04
MB-Freigabe 229.51
VW 504.00/507.00 (Longlife III)
Porsche C30

Metalubs High-Tech protection

Synthetic 5w-40

Kiszerelés: 1 L, 5L.

Specifikációk

Felhasználási terület: Kiváló minőségű
szintetikus motorolaj modern benzin és
dízel üzemeltetésű, 2000-2006 évek
között gyártott motorokba, beleértve a
turbóval felszerelteket.

API SN/CF, ACEA A3-08/B4-08
BMW Longlife-01
MB-Freigabe 229.3
VW 502.00/505.00
GM-LL-B-025
Renault RN 0710-0700
Porsche A40, PSA B71 2296
Fiat 9.55535 N2

Made in Germany

Semisynthetic 10w-40

Felhasználási terület: Minden
évszakban megfelelő kiváló minőségű
szemiszintetikus motorolaj.
Folyamatos védelmet nyújt a
motoroknak. Használható benzin és
dízel üzemeltetésű 1990 évek után,
2000 évek előtt gyártott motorokba.
Made in Germany

Kiszerelés: 1 L, 5L.

Specifikációk
ACEA A3-08/B4-08
API SN/CF
JASO MA
MB-Freigabe 229.1
VW 505.00/502.00
PSA B71 2294
LPG/CNG geeignet/suitable

Metalubs High-Tech protection

Synthetic 5w-40 PD

Made in Germany

Metalubs 5W-40 PD kiváló minőségű
szintetikus motorolaj, amely a VW
Group-TDI motorok követelményeinek megfelelően lett kifejlesztve.
Használható dízel, benzin és LPG/CNG
motorokban a gyártó utasításainak
megfelelően.
Használatának előnyei:
- csökkenti az olajfogyasztást
- megbízható védelmet nyújt magas
hőterhelés alatt
- tisztán tartja a motort
- csökkenti a motorkopást

Ecotek 100 olajadalék

Kiszerelés: 1 L, 5L.
Specifikációk

API SN/CF; ACEA C3-12
VW 502.00 / 505.00 / 505.01
MB Approval 229.51
BMW-Longlife 04
Ford WSS M2C-917- A
Fiat 9.55535-S2
Porsche A40

Kiszerelés: 1 L

A legmagasabb követelményeknek megfelelő szintetikus olajadalék a motor
versenysportnak, nagy teljesítményű sportkocsiknak, motorkerékpároknak,
terepjáróknak, vontatóknak, stb. motorolajelhasználódás esetén regenerálás
céljából kifejlesztve. Specifikációi: alapolajban a viszkozitási indexe 5W40,
API: SL/CF motorpróba összasítés: Pass III-P sorozat, IV-A sorozat, VG sorozat, VIII
sorozat és CAT IM-PC. ACEA: Pass: TU5-JP, TU3-MS, XUD11-BTE, M111SL, OM602A,
VWICTD, VWTDI és VG sorozat. OEM vizsgálatok: MB 229.1, 229.3, VW
502.00/505.00, PG TU5, VW TDI és Intercooled, BMW Long Life 98, MB M111E
üzemanyagtartalékos.
Adagolás: A lezárt edényt forró vizes edényben fel kell melegíteni, üzemmeleg
motorba tölteni, majd néhány percig járatni a motort. Tuning és extrém
igénybevételhez az adagolás 100 ml/1 liter frissen cserélt motorolaj. Használt olaj
regenerálásához 100-200 ml/ 1 liter motorolaj arányban használható.

Metalubs High-Tech protection

Safeguard-glass protection
Egy innovatív termék, mely lényegesen jobb látásviszonyokat biztosít a kedvezőtlen
időjárási körülmények közt a szélvédőn és az oldalablakokon is. Már egyszeri
használat után vízlepergető hatásának köszönhetően esőben és ónos esőben is
javítja a látási viszonyokat nappal és éjszaka. Használatával a hó és a jég is könnyen
eltávolíthatóvá válik. Más hasonló termékektől eltérően, melyek pár órán belül
lemoshatóvá válnak, a SafeGuard hatása 12 hónapig vagy 20.000 megtett
kilométerig tart.
Figyelmeztetés: A SafeGuard-ot aktiválása után 15 perc alatt használja fel! Kerülje a
festett felületeket! Távolítsa el a cseppeket száraz törlőkendővel! Nem alkalmazható
nedves ablakfelületen. Alkalmazási hőmérséklet: +4°C-tól +50°C-ig. A termék csak a
szélvédők, oldalablakok külső felületén használható!

Forgalomba hozza - Metalubs Ltd
RO - 527190 Zabala 477/A
Tel.: +40 267 342597
+40 732 342 597
www.metalubs.com

