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EqUiPAmENTO 
& cUidAdOs

m1
HELMET & 
VISOR CLEAN
250 ml
Limpa a parte externa do 
capacete e visor sem deixar 
marcas. Efeito anti-insetos. 
Apropriado para todos os 
capacetes e para todas as 
tecnologias de visor.

m2
HELMET 
INTERIOR CLEAN
250 ml
Limpador para o interior 
do capacete: limpa e 
neutraliza completamente 
odores desagradáveis. 
Não irrita a pele, 
dermatologicamente 
testado.

m3
PERFECT LEATHER
250 ml
Limpa, nutre e revive 
todos os tipos de 
couro. Protege 
contra as agressões 
externas, efeito de 
impermeabilização /
antichuva. Prolonga a 
vida do couro.

m4
HANDS CLEAN
100 ml
Limpa as mãos sem água. 
Dissolve graxa, óleo e 
outras sujeiras mais difíceis. 
Fórmula não agressiva, 
dermatologicamente 
testada; não seca a pele. 
Essencial para as suas 
viagens.

bENEfíciOs
Para cuidar dos 
entusiastas de 
Powersport* e seus 
equipamentos, a 
Motul desenvolveu 4 
produtos práticos e 
eficientes para limpar 
e proteger capacetes, 
jaquetas de couro, 
botas e luvas além de 
suas mãos.
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mANUTENÇÃO dE PARTEs mEcÂNicAs

bENEfíciOs 
Para manter as 
peças mecânicas 
de máquinas 
Powersport* em 
boas condições de 
funcionamento, a 
Motul desenvolveu 
produtos específicos 
para limpar, 
lubrificar, proteger e 
reparar.

cUidAdO EXTERNO

bENEfíciOs 
Para um acabamento perfeito, existem 11 produtos Motul 
para limpar e proteger todas as superfícies externas de 
máquinas Powersport* - cada um especialmente formulado 
para garantir a eficiência sem esforço.

bENEfíciOs
Manter a corrente 
vai aumentar a sua 
vida útil, reduzir o 
atrito e desgaste, 
reduzir as perdas de 
potência e proteger 
contra a corrosão. A 
Motul desenvolveu 
5 produtos para 
limpar e lubrificar 
correntes em todos 
os tipos de máquinas 
Powersport*, 
dependendo da sua 
utilização. Todos 
esses produtos são 
compatíveis com 
correntes padrão e 
com anéis O-RING, 
X-RING, Z-RING.

mANUTENÇÃO dA cORRENTE

A Motul está extremamente envolvida no mundo do Powersport* e sua experiência 
neste campo faz com que seja uma marca de confiança dos entusiastas de Powersport*, 
devido a sua qualidade e know-how. Manter e cuidar de sua máquina irá protegê-la 
e prolongar a sua vida. Cada peça do veículo merece cuidados específicos para os 
quais a Motul tem a solução certa. Especialistas da Motul desenvolveram a linha Motul 
MC CARE, uma gama completa de 27 produtos. Cada um deles oferece uma solução 
adaptada para manter e cuidar de sua máquina e equipamentos de Powersport*. Um 
produto para cada aplicação.

P1
CARBU CLEAN
400 ml 
Limpador de 
carburador: elimina 
depósitos e vernizes 
em borboleta, 
pistonete de 
aceleração, giclês, 
cubas, bóias, venturis. 
Estabiliza a marcha 
lenta e melhora a 
aceleração do motor. E1

WASH & WAX
400 ml 
Limpeza a seco 
e cera protetora: 
limpa, brilha 
e protege de 
forma duradoura 
sua máquina 
Powersport* sem 
a necessidade de 
enxaguar.

E7
INSECT REMOVER
400 ml 
Remove insetos e 
resíduos orgânicos 
(excrementos de aves) 
em para-brisa/bolha, 
carenagens, tintas, 
metais, espelhos 
e superfícies de 
plástico de máquinas 
Powersport*.

E2
MOTO WASH
1 L
Poderoso limpador 
biodegradável e 
desengordurante 
para toda máquina 
Powersport*: deixa uma 
película resistente à 
corrosão para proteger 
a pintura, componentes 
metálicos e peças 
envernizadas.

E8
SCRATCH REMOVER
100 ml 
Remove arranhões 
superficiais sobre 
quaisquer superfícies 
pintadas ou 
envernizadas: ATV, 
carenagens da 
motocicleta, capacete... 
Restaura tintas com 
brilho e vernizes.

E3
WHEEL CLEAN
400 ml 
Fórmula concentrada: 
dissolve eficazmente 
resíduos de graxa, 
óleo e poeira do 
freio nos aros e 
não ataca tintas e 
vernizes.

E9
WASH & WAX 
SPRAY
400 ml 
Limpeza a seco que 
limpa e dá brilho para 
todas as superfícies 
profundamente sem usar 
nenhuma água. Deixa um 
filme de cera protetora 
para eficácia prolongada.

E4 
PERFECT SEAT
250 ml 
Poderoso limpador 
e restaurador para 
todos os assentos 
de vinil. Fórmula 
antiderrapante. 
Proteção UV que 
impede que o 
assento desbote.

E10
SHINE & GO 
SPRAY
400 ml 
Dá brilho e revive as 
cores de superfícies 
plásticas de máquinas 
Powersport*: carenagens, 
pintura, para-choques 
e espelhos. Deixa uma 
película de proteção 
não aderente de longa 
duração.

E5
SHINE & GO
400 ml 
Dá brilho e revive as cores 
de superfícies plásticas 
de máquinas Powersport*: 
carenagens, pintura, 
para-choques e espelhos. 
Deixa uma película de 
proteção não aderente de 
longa duração.

E11
MATTE SURFACE  
CLEAN
400 ml 
Limpeza para superfícies 
foscas. Limpa e restaura 
todo o plástico e áreas 
pintadas foscas, deixando 
um acabamento fosco não 
aderente. Contém um filtro 
UV de proteção. Usar 
sem enxaguar.

MICROFIBER 
TOWEL

Uma toalha 
específica para 
limpar e cuidar de 
todas as superfícies 
de sua máquina 
Powersport*.

E6
CHROME &  
ALU POLISH
100 ml 
Limpa, restaura 
e dá brilho para 
peças cromadas 
e de alumínio 
de sua máquina 
Powersport*.

P2
BRAKE CLEAN
400 ml 
Desengordurante 
muito poderoso não-
clorado para discos 
e tambores de 
freio, embreagens, 
velas de ignição. 
Efetivamente 
remove óleo, graxa, 
fluido de freio, piche 
e poeira.

P3
TYRE REPAIR
300 ml 
Repara e reinfla 
pneus de imediato, 
sem desmontagem 
ou ferramentas. 
Sua fórmula à 
base de látex não 
deteriora a câmara 
nem os pneus.

P4
E.Z.LUBE
400 ml 
Lubrificante 
multiuso: 
desengripa, lubrifica 
e protege contra a 
corrosão todas as 
partes metálicas, 
depositando uma 
película protetora.

c1
CHAIN CLEAN
400 ml 
Limpa todos os 
tipos de correntes 
de motos (estrada 
e fora da estrada), 
correias de ATV’s 
e de Kart. Remove 
todos os depósitos 
incrustados: 
areia, lama, óleo, 
graxa... Fórmula 
livre de cloro.

c2
CHAIN LUBE 
ROAD
400 ml 
Lubrificante 
incolor e de alta 
aderência, projetado 
especificamente 
para lubrificar todas 
as correntes de 
motos de estrada e 
karts.

c3
CHAIN LUBE 
OFF ROAD
400 ml / 100 ml
Lubrificante cremoso 
e de alta aderência 
para todas as 
correntes de motos 
fora de estrada 
e ATV’s. Dispersa 
depósitos de areia, 
lama e sujeira. 
Protege a corrente em 
condições lamacentas 
e molhadas.

c4
CHAIN LUBE 
FACTORY LINE
400 ml / 100 ml
Lubrificante para 
correntes de 
motocicletas de uso 
severo em pista. 
Contém pacote de 
aditivos sólidos AW/
EP, reforçados com 
boro.

c5
CHAIN PASTE 
150 ml 
Pasta lubrificante 
branca com ponta 
de pincel aplicador, 
especialmente 
projetado para 
lubrificar todas as 
correntes de motos 
de estrada e karts. 
Essencial para as 
suas viagens.

bENEfíciOs 
Uma boa manutenção 
do filtro de ar reforça 
a sua eficiência e 
ajuda a prolongar a 
vida útil do motor. A 
Motul recomenda a 
utilização de 3 produtos 
especificamente 
formulados para limpar, 
lubrificar e proteger todos 
os filtros de ar de espuma.

mANUTENÇÃO 
dO filTRO dE AR

A1
AIR FILTER CLEAN
5 L 
Limpa todos os tipos de filtros 
de ar de espuma. Remove 
efetivamente poeira, lama, areia 
e óleo para melhor mistura. 
Ao contrário de gasolina, este 
produto não deforma e não 
endurece o filtro.

A2
AIR FILTER OIL SPRAY
400 ml 
Lubrificante de cor azul especialmente 
desenvolvido para a manutenção de filtros de ar 
de espuma para máquinas Powersport* fora de 
estrada. Melhora a eficiência do filtro de ar para 
melhor mistura. Retêm efetivamente poeira, 
lama e areia para uma maior durabilidade do 
motor. Impede que a água entre no filtro.

A3
AIR FILTER OIL 
1 L
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