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 Jasil Comercial  - Certificado / Informação do produto - 

 - customs tariff number / nomenclatura combinada: 34031980 

5501360303400 - RAVENOL Kettenoel Off Road Spray  

 
RAVENOL Kettenöl Off Road Spray é um lubrificante especialmente desenvolvido para lubrificação de 
correntes que são submetidas a cargas extremas, de moto de cross e moto 4. 
RAVENOL Kettenöl Off Road Spray é adequado para correntes com ou sem vedações e é recomendado para 
o-rings e x-rings.  
RAVENOL Kettenöl Off Road Spray devido a uma aderência reduzida consegue que não haja acumulação de 
sujidades. 
RAVENOL Kettenöl Off Road Spray é repelente á água e consegue uma protecção eficaz contra a corrosão. 
RAVENOL Kettenöl Off Road Spray oferece uma impermeabilidade da superfície com menos lubrificação, 
devido á presença de Tefelon na sua composição. 
 
Notas de Aplicação: 
Manuseamento: 
Agitar bem antes de usar o produto. Aplicar o spray, na superfície seca e limpa, livre de poeiras e de 
lubrificante, espere aproximadamente 2 minutos e depois aplique o spray novamente. Deixar secar bem e 
colocar a peça novamente no seu lugar.  
 
Classificações da Qualidade: 
 
Características: 
RAVENOL Kettenöl Off Road Spray oferece: 

• Capacidade adesiva excelente, sem desperdício 
• Um consumo económico  
• Pelicula protectora, logo, não há adesão de resíduos 
• É repelente à água, e protege contra a corrosão; 
• Excelente capacidade de amortecimento 
• Excelente poder de penetração 
• Resistência contra o desgaste do tempo, mesmo em ambientes agressivos 
• Baixo coeficiente de atrito, baixa corrosão 
• Resistência extrema a UV  

 
 

 


