
 

 

 
 
 

ELF Moto Fork Oil SYN 
                           2,5W - 5W - 10W    

     

Lubrificante Sintético de alto desempenho para Garfos Telescópicos 
 

 
 
 
 
 

 Aplicação Moto 
 
 
 

 

 Especialmente formulado para satisfazer todas as exigências dos vários tipos 
de garfos telescópicos e de amortecedores hidráulicos de moto. 

 Os diferentes graus de viscosidade são adequados a qualquer tipo de 
máquina (custom , cross, etc), em qualquer condição de uso e a diferentes modos 
de pilotagem (lazer ou competição). 

 
 
 
 

 Óleos Sintéticos 
 

 SAE 2,5W , 5W e 10W 

 

 Os óleos básicos para garfos e amortecedores são 100% sintéticos. 
 

 È possível se obter um grau SAE 7,5W através de uma mistura de 50% / 50% 
dos graus 5W e 10W. 

 
 
 
 

  Antidesgaste 

 

 
 Antiferrugem e 

anticorrosão 
 

 Rápida desaeração 
 

 Compatibilidade com 
elastômeros  

 

 Os líquidos de garfo Moto Fork Oil SYN são constituídos de bases sintéticas , 
reforçadas por aditivos específicos que lhes conferem inúmeras qualidades 
como um alto poder antidesgaste. 
 

 Grande resistência a oxidação o que garante uma longevidade excepcional. 
 

 Excelente comportamento em presença de ar : espuma limitada e grande 
velocidade de desaeração. 
 

 Excepcional compatibilidade com elastômeros utilizados nos garfos e 
amortecedores de moto. 

 

 
 
 
 
 FÍSICO-QUÍMICAS  MOTO FORK OIL SYN 2,5W 5W 10W 
    Cor  Vermelha Vermelha Vermelha 
    Densidade a 15°C, g/cm

3
 0,826 0,829 0,838 

    Viscosidade Cinemática a 40°C ( ASTM D 445 ) , mm
2
/s 18 23,3 45,4 

    Viscosidade Cinemática a 100°C ( ASTM D 445 ) , mm
2
/s 4 4,8 7,6 

    Índice de Viscosidade 121 130 135 
    Ponto de Fluidez, ºC < -51 < -51 < -45 
 

Valores médios fornecidos a título indicativo 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

Este lubrificante utilizado de acordo com as nossas recomendações e para a aplicação para o qual está prevista não apresenta riscos particulares.  
Um arquivo de dados de segurança conforme a legislação em vigor na CE está disponível a partir do seu Gestor Comercial      
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