MOTRIO
PRODUTOS DE
ALTA QUALIDADE
QUE SURPREENDEM
Interozone fabricante exclusivo dos
produtos químicos Motrio.
Produtos desenvolvidos com a mais
alta qualidade, atendendo todas as
recomendações técnicas da Renault.

PRODUTOS QUE CUIDAM
E PROTEGEM O SEU RENAULT

Motrio Diesel Fuel 200ml
Limpeza completa do sistema de injeção de combustível.
Ação: Adicionar o conteúdo do frasco ao tanque e em seguida completar com Diesel.
Um frasco trata até 100 litros de combustível.
Benefícios: Limpa os injetores, dispersa a água, controla a corrosão, reduz as
emissões de poluentes e o consumo de diesel. Previne a contaminação do diesel por
bactérias e a formação de borras no combustível, e por consequência, reduz o risco
de entupimento dos filtros e queima prematura da bomba de combustível.
Código: 8660089914
Caixa com 12

Motrio Power Flex 200ml
Limpeza completa do sistema de injeção de combustível, injetores,
válvulas de admissão e câmara de combustão.
Ação: Adicionar o conteúdo do frasco ao tanque e em seguida
completar com o etanol ou gasolina. Um frasco trata até 50 litros de
combustível.
Benefícios: Melhora a aceleração. Reduz o consumo de combustível
e a emissão de poluentes. O produto ainda inibe a corrosão,
protegendo os componentes metálicos do sistema de combustível.
Indicado para motores à gasolina, álcool ou flex.
Código: 8660089915
Caixa com 12

SOLUÇÕES EFICAZES
PARA TODA A LINHA
RENAULT
Motrio Graxa Líquida 65ml
Lubrifica e protege todas as folgas e dobradiças de peças.
Ação: Aplicar no local desejado para eliminar folgas.
Benefícios: Grande poder de adesão em todas as partes móveis
do veículo. Compatível com borrachas, silicones e plásticos,
como: borrachas de suspensões, proteção de chassi, cabos de
aço, roldanas, correntes, lubrificação de dobradiça de portas,
lubrificação de trilhos de bancos etc. Resistente à água e altas
temperaturas.
Código: 8660089918
Caixa com 24

Motrio Antichio 65ml
Elimina os chiados das pastilhas de freios.
Ação: Aplicar na parte metálica da pastilha.
Benefícios: Cria uma película protetora entre o pistão da
pinça de freio com o reverso das pastilhas. Amortece a
vibração, é resistente à água e altas temperaturas.
Código: 8660089919
Caixa com 24

DESEMPENHO
INCOMPARÁVEL.
ÚNICO!
Flex Cleaner 200ml
Tratamento de alta performance para combustível.
Ação: adicione o produto ao tanque e complete-o com combustível.
Um frasco de Flex Cleaner trata até 50 litros.
Benefícios: desenvolvido para manter limpo o sistema de injeção de
combustível. Melhora a queima de combustível e reduz a emissão de
poluentes metálicos. O produto é indicado para motores a gasolina,
álcool ou flex. Recomendado o uso a cada 3000 km.
Código: 8660089922
Caixa com 24

OXI-SANITIZAÇÃO

Cartão de Oxi-Sanitização
Cartão magnético com uma carga para o equipamento
de oxi-sanitização

AR PURO E LIMPO

Código: 8660089913
Caixa com 20

PRODUTO E
SERVIÇOS DE
EXCELÊNCIA

INOVAÇÃO E
ALTA TECNOLOGIA!
Motrio Limpa Corpo
de Aceleração (TBI) 65ml
Limpeza do corpo de aceleração, de sistemas de injeção eletrônica.
Ação: Aplicar no corpo de aceleração (TBI).
Benefícios: Remove depósitos de carbono, gomas e graxas do eixo e do
corpo de aceleração, retomando a correta mistura ar/combustível.
Restaura a potência original, e auxilia na redução de consumo e emissão
de poluentes. Ainda protege contra ferrugem e corrosão. Produto à base
acetona com secagem ultrarrápida.
Não requer remoção de peças.
Código: 8660089916
Caixa com 24

Motrio Limpa Freios 65ml
Limpeza geral de peças e engrenagens do sistema de
freios.
Ação: Aplicar diretamente no sistema de freios
do veículo.
Benefícios: Limpa sem deixar resíduos, seca em
segundos, não danifica peças pintadas e melhora a
eficiência da frenagem.
Não requer a desmontagem dos componentes do freio.
Código: 8660089917
Caixa com 24

INOVAÇÃO E ALTA TECNOLOGIA
PENSADA ESPECIALMENTE PARA
O CUIDADO DO SEU RENAULT

Motrio Kit Lubrificação
LIMPA PARA-BRISA

Auxilia na limpeza dos vidros.
Ação: Aplicar no compartimento de água esguicho do para-brisa. Um frasco trata 3 litros de água.
Benefícios: Limpa o vidro, remove facilmente resíduos, evita riscos e hidrata as palhetas. Inofensivo para a pintura do veículo. Possui
agradável fragrância.

DESENGRIPANTE 65 ml

Alto poder de lubrificação e proteção contra a umidade.
Ação: Aplicar diretamente no local que deseja desengripar/lubrificar.
Benefícios: Atua sobre a ferrugem responsável pelo engripamento. Pode ser aplicado em porcas, parafusos e peças com rangidos. Repele a água de
todo o sistema elétrico e protege terminais de bateria contra o zinabre.

SILICONE SPRAY

Cria uma barreira de proteção contra a exposição excessiva ao sol. Ideal para lubrificação de canaletas de vidro.
Ação: Peças plásticas/vinílicos: Limpar o local da aplicação com um pano úmido. Aplicar no local desejado e depois retirar o excesso do produto com
um pano limpo e seco.
Canaletas de Vidros: Usar o tubo extensor e aplicar diretamente na canaleta dos vidros. Acionar os vidros para cima e para baixo várias vezes. Se
necessário, repita o procedimento.
Benefícios: Protege e deixa a superfície tratada com aparência de nova. Pode ser aplicado em materiais vinílicos, fibra de vidro, borrachas de vedação,
para-choques, canaletas de vidro, e etc.

GRAXA LÍQUIDA

Lubrifica e protege todas as folgas e dobradiças de peças.

Ação: Aplicar no local desejado para eliminar folgas.
Benefícios: Grande poder de adesão em todas as partes móveis do veículo. Compatível com borrachas, silicones e plásticos,
como: borrachas de suspensões, proteção de chassi, cabos de aço, roldanas, correntes, lubrificação de dobradiça de portas,
lubrificação de trilhos de bancos, etc. Resistente à água e altas temperaturas.
Código: 8660089920 | Caixa com 24

PRIORIZAMOS A QUALIDADE
NO QUE REALMENTE IMPORTA
PARA O SEU NEGÓCIO

Motrio Odorizador Automotivo 100ml
Formulado com a mais alta tecnologia para odorizar o interior do veículo.
O spray pode ser aplicado logo após a oxi-sanitização.
Ação: basta borrifar no interior do veículo e terá um efeito imediato.
Benefícios: aroma agradável e equilíbrio no odor do automóvel.
Código: 8660089924
Caixa com 24

Motrio Limpa
Para-brisa 100ml
Auxilia na limpeza dos vidros.
Ação: Aplicar no compartimento de água esguicho
do para-brisa. Um frasco trata 3 litros de água.
Benefícios: Limpa o vidro, remove facilmente
resíduos, evita riscos e hidrata as palhetas. Inofensivo
para a pintura do veículo. Possui agradável fragrância.
Código:8660089927
8660089927
Código:
Caixa
com
Caixa com 2424

Óleo 20W50 1L
Óleo Mineral produzido pela Texaco para utilização em motos mais velhas.
Benefícios: Esse Óleo por ser Mineral, possui um valor mais econômico.
Na utilização do produto para motos até 160 cc, recomenda-se
a troca a cada 1.500 km.
Importante: Nunca remontar um óleo mineral com
um óleo semi-sintético ou sintético.
Código:
Caixa com 24 frascos

Óleo 10W30 1L
Óleo Semi-Sintético produzido pela Texaco para utilização
em motos mais novas.
Benefícios: Esse óleo, por ser Semi-Sintético, possui um
valor um pouco maior, mas permite a moto rodar com mais
KM. A utilização deste produto em motos de até 160 cc,
recomenda-se a troca a cada 6.000 km.
Importante: Nunca remontar um óleo mineral com
um óleo semi-sintético ou sintético.
Código:
Caixa com 24 frascos
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