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A mais inovadora NanoTecnologia está presente nos nossos Produtos
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Importador : Engitec, Lubrificantes Industriais Lda
www.engitec.pt ; Tel: 213.153.353
Consulte www.NanoLub.pt on line

formulated

TM

IF-WS2

®

AC-1000 AW/AF
Gas o li ne & Diesel

Desempenho no Teste das 4-Bolas: Óleo motor SAE 15W-40
Um óleo motor SAE 15W-40 aditivado com NanoLub® apresenta uma significativa redução no diâmetro
das marcas de desgaste comparativamente com outras marcas de lubrificantes sem este aditivo.

E n g i n e O il A d d i t i ve
Diâmetro marcas de Desgaste / mm - ASTM 4172 num óleo 15W40
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Descrição

®

do NanoLub

Aplicações


IF-WS2
2 nm



Partículas nano-esféricas
em multicamada reduzem
o atrito

Especialmente formulado para melhorar o desempenho dos motores de combustão de quatro
tempos e ao mesmo tempo reduzir os seus custos de manutenção e aumentar a sua vida útil.
Nanolub é recomendado em veículos ligeiros, semi-ligeiros e pesados particulares e de frotas
(viaturas, táxis, autocarros, camiões), destacando-se nestes últimos substanciais poupanças de
combustível.
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Engine Oil Liqui Moly
15W-40

Excelentes propriedades de anti-fricção (AF), anti-desgaste (AF) e de extrema-presssão (EP).



Compatível com todo o tipo de óleos lubrificantes para motores de combustão: minerais, semisintéticos ou sintéticos.

Apresentação e Embalagem
Solução concentrada (aditivo) pronta a ser usada na formulação de novos lubrificantes e nas
seguintes embalagens:
 Baldes de 20L, Tambores 200L, IBCs de 1000L.
 Caixas de 12 latas x 150 ml e de 12 latas x 250 ml com aditivo pronto a usar.
Estas especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.
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Especificações Técnicas

As lamelas de Tribo filmes
preenchem e alisam as
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Tecnologia

Sob acção de esforço as
nano partículas exfoliam
tribo filmes em lamelas

STP Oil
Treatment

ASTM D5706 - ISO 12156-1

Pode ser usado como parte do pacote de aditivos na formulação de novos óleos para motores ou

NanoLub® é baseado numa tecnologia exclusiva e patenteada pela NIS usando partículas de nano
fulereno em camadas múltiplas á base de dissulfeto de tungsténio sólido (WS2) com forma esférica
e que actuam como “rolamentos” de esferas entre duas superfícies em movimento reduzindo o
atrito. Estas nano esferas multicamadas IF-WS2 únicas possuem uma excelente resistência à
temperatura (-270ºC a 450 ºC), choque (349978 bar) e pressão (293923,5 bar).
São extremamente versáteis, mesmo nas condições de serviço mais extremas, incluindo
temperaturas muito altas e muitos baixas, altas pressões, pressões de vácuo muito baixas, cargas
elevadas, altas velocidades de rotação, elevada radiação e corrosão. As nano partículas IF-WS2
possuem um tamanho reduzidíssimo (50-200 nm, não entupindo os filtros de óleo) o que aliado à
sua morfologia esférica, facilmente preenchem as asperezas e superfícies irregulares dos metais
proporcionando excelentes propriedades de suporte de carga e anti-desgaste. Sob cargas
elevadas (> 1 GPa), as camadas descascam das esferas, libertando tribofilmes, formando uma
monocapa protectora fina de WS2 na superfície do metal, reduzindo assim o atrito e o desgaste
entre os metais.

RF-7 BG

SRV Performance Tests: Engine Oil

Recomendado em todos os veículos equipados com motor de combustão de quatro tempos a
diesel ou gasolina.
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NanoLub 5W40
®

Friction Coefficient

Como actua o”Duplo Efeito”

0.2

NanoLub® AC-1000 AW/AF é uma nova geração de nano lubrificantes de recondicionamento de
superfícies metálicas para adicionar ao óleo dos motores de combustão de 4 tempos a gasolina ou
diesel. Este aditivo de óleos motores é baseado num fluido sintético concentrado misturado com “super
strong” partículas de nano-fulereno multicamadas IF-WS2 de dissulfeto de tungsténio sólido (WS2).
Reduz o degaste do motor, reduz o consumo de combustível, aumento a potência, arranque a frio com
menor desgaste do motor, funcionamento do motor mais silencioso, menor aquecimento do motor, etc.
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Cor

Cinzento-escuro

Densidade

% Aditivo

2% - 5% v/v do óleo Motor

Tamanho das 150 nm em média
Partícula

Óleo base da
Mistura

Óleo 100% sintético

Viscosidade

33-36 cSt a 40oC/
o
6-10 cSt a 100 C

Toxicidade
Segurança

0,9 - 0,97 g/cm
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Nano partículas não toxicas de
acordo com os protocolos da
OECD

Compatível com REACH

