
 

 

 

 

 

 

    Moto Chain Lube 

 

 

 

 

 

Graxa de alta performance em spray para correntes de motocicletas. 
 
 

     UTILIZAÇÃO 
 
             Corrente 

 
 
Todas as Condições 

 
 
Serviço Pesado 

•  Especialmente desenvolvido para lubrificação de correntes (todos os tipos de 
motocicletas). 
 

•  Graxa perfeita para todas as condições de uso (viagem, competição, On e 
Off Road). 
 

•  Particularmente recomendado para utilização em condições severas e 
uso externo sujeito a detritos (lama, água, etc.). 

 

  BENEFÍCIOS AO CLIENTE 
 

Aumento da Vida Útil 

Anticorrosão 

 

Resistente a Água 
 
Consistência e Fluidez 
Especial 
 

 
 
Resistência ao 
Cisalhamento 

Fácil Aplicação  

Ecológico  

Econômico 

•  A utilização do ELF Moto Chain Lube estende a vida útil da corrente. 

 
•  A graxa promove proteção máxima contra corrosão. 

 
•  ELF Moto Chain Lube é insolúvel em água, inclusive água salina. 

 
•  A utilização de um solvente especial faz com que o ELF Moto Chain Lube: 

- tenha fluidez suficiente para que seja bem distribuído na corrente, 
- tenha rápida aderência, devido a rápida evaporação de seu solvente, 

consistência e aderência adaptada as exigências de uma corrente de 
motocicleta. 

 

•  ELF Moto Chain Lube promove ótima resistência ao cisalhamento para 
máxima proteção do conjunto. 

 
•  Apresenta difusor especialmente desenvolvido para facilitar a aplicação. 

 
•  O solvente utilizado no ELF Moto Chain Lube não é tóxico e seu gás 

propelente (CO2 ) não danifica a camada de ozônio. 

 
•  Uma fina camada do ELF Moto Chain Lube é suficiente para lubrificação correta

 

CARACTERÍSTICAS 
 

 
MOTO CHAIN LUBE  
Cor  Branco   

Densidade a 15°C  0,794 kg/dm
3
 

Ponto de Fulgor <26°C 
 
 
         As especificações acima são médias com intuito somente de informação. 
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ELF MOTO CHAIN LUBE 
Este lubrificante utilizado  conforme recomendação e para a aplicação ao qual está previsto , não apresenta risco particular 
Uma ficha apresentando dados de segurança , em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se à sua disposição 
junto do seu representante comercial local.   05.03.2013


