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CHAIN LUBE  
Factory Line 

        
Lubrificante para correntes de moto.  

Alta velocidade. Competição 
Aderente. Cor branca. Spray – Aerosol. 

 
 
 
 
APLICAÇÕES 
 
Chain Lube Factory Line é um lubrificante adequado para todos os tipos de correntes de 
transmissão: convencionais e com juntas tóricas O-RING, X-RING, Z-RING. Lubrifica 
perfeitamente as correntes de motos de competição na especialidade de Velocidade e 
Resistência. Além disso sua utilização é recomendável em correntes de motos de estrada. 
 
PRESTAÇÕES 
 
A formula Boron Tech utilizada em Motul Chain Lube Factory Line, limita enormemente as 
perdas por fricção e protege todos os componentes da corrente contra o desgaste abrasivo em 
todos os regimes de temperatura, e especialmente quando estas condições de uso são mais 
severas. 
Alarga a vida de uso da corrente. 
Protege contra a humidade e resiste à lavagem com água, evita a corrosão. Neutro frente às 
juntas tóricas. 
Contém dissolvente para melhorar a penetração do lubrificante nos eixos dos elos da corrente. 
Cor branco para facilitar a aplicação. 
 
CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO 
 
1 – Limpar a corrente previamente com Motul Chain Clean. 
2 – Agitar a embalagem antes do emprego. 
3 – Salpicar a corrente com Motul Chain Lube Factory Line pela parte do interior da mesma ao 
longo de todo a extensão. 
4 – Deixar repousar durante uns minutos para permitir a evaporação do dissolvente. 
Para uma melhor protecção da corrente, recomendamos repetir a operação de forma periódica. 
 
SEGURANÇA 
 
Consultar as Fichas de Dados de Segurança assim como nas informações da embalagem. 
 
EMBALAGENS 
 
Caixas de 12 x 400 ml. Spray  
 
 
 


