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Metabond CL je výnimočne účinný čistič 
vnútorných častí motora. Vďaka špeciálnemu 
rozpúšťaciemu zloženiu odstraňuje voskové 
usadeniny a nečistoty z mazacieho systému, 
tým pádom sa zvyšuje výkon a kompresia 
motora. Jeho používaním sa znižuje spotreba 
oleja a pohonných látok. Pevné usadeniny 
(karbóny) rozpúšťa a udržiava v tekutom 
stave dovtedy, kým sa starý olej neodstráni 
z motora. Je vhodný na vnútorné čistenie 
všetkých spaľovacích motorov, manuálnych 
prevodoviek a diferenciálov.

Metabond DRILL je univerzálne mazivo bez 
chlóru na obrábanie kovu, zníženie trenia  
a na zušľachťovanie kovových povrchov.  
Zabezpečí mimoriadnu tvrdosť rezných 
hrán pri rôznych obrábacích nástrojoch 
(sústružnícke nože, vrtáky, závitníky atď.),  
tým pádom drsnosť obrobenej plochy bude 
nižšia a zvyšuje sa životnosť reznej hrany,  
resp.  nástroja. Je použiteľný všade, kde  
chceme znížiť trenie medzi kovovými 
súčiastkami. Je miešateľný s tekutými  
a plastickými mazivami.    

Metabond BIKE je mazivo  
s výnimočnými vlastnosťami 
na ložiská a reťaze, ktorý bol 
vyvinutý hlavne pre cyklistiku. 
Je mnohostranne použiteľný aj  
v priemysle a v domácnostiach. 
Nano keramika robí mazivo staticky 
nasýteným, tým pádom prašné 
prostredie neovplyvňuje mazanie. 
Vďaka svojim vlastnostiam 
do značnej miery zníži trenie  
a hlučnosť, a tak výrazne zvyšuje 
životnosť ošetrených súčiastok. 
Máme výnimočné výsledky pri 
údržbách mechanických strojov, 
zariadeniach a pohyblivých súčia-
stok, ktoré pracujú na nízkych 
otáčkach.  
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Metabond ECO je prísada do motorových olejov 
pre osobné a malé úžitkové vozidlá. Predstavuje 
najmodernejšiu generáciu produktov na zníženie 
trenia. Okrem zušľachťovača kovových povrchov, 
ktorý je hlavnou zložkou Metabondu, obsahuje aj 
nano keramiku a aditíva na vylepšenie a predĺženie 
mazacej schopnosti motorového oleja. Je vhodný pre 
všetky benzínové, ako aj dieselové a LPG motory, 
takisto je odporúčaný aj pre motory s turbom, 
katalyzátorom a filtrom pevných častíc (DPF).  

Metabond TRUCK je prísada do motorových 
olejov pre úžitkové vozidlá – kamióny, autobusy, 
poľnohospodárske stroje atď. Podobne, ako 
Metabond ECO, obsahuje zušľachťovač kovových 
povrchov, nano keramiku, ale aditíva na vylepšenie 
mazacej schopnosti oleja sú špeciálne a to určené  
pre nákladné vozidlá. Preto je možné ho používať 
len do olejov pre nákladné vozidlá. Je miešateľný 
s minerálnym aj syntetickým motorovým olejom. 
Znižuje spotrebu paliva, hlučnosť motora.    

Metabond 4T je prísada do motorových olejov 
pre 4T motocykle (aj s mokrou spojkou) a pre 4T 
záhradnú techniku. Dosahuje výnimočné výsledky 
pri vzduchom chladených motoroch, kde sú vysoké 
teplá, lebo znižuje trenie až o 60 % a tým pádom 
sa znižuje prevádzková teplota, ako aj hlučnosť. 
Aj pri extrémnom zaťažení zabezpečuje optimálne 
podmienky pre motorový olej. Je miešateľný  
s každým minerálnym a syntetickým 4T motorovým 
olejom.

Metabond UNIVERSAL, ako aj jeho názov naznačuje 
je náš jedinečný produkt na univerzálne použitie. 
Obsahuje najmodernejší zušľachťovač kovových 
povrchov, ktorý znižuje straty trením až o 60 %. 
Je použiteľný skoro všade, kde je potrebné znížiť 
trenie medzi kovovými súčiastkami, ale na 100 % 
nenahradí Metabond produkty špecifické pre dané 
oblasti. Má vynikajúce účinky pri dávkovaní do palív 
pri dvojtaktných motoroch, aby mal motor lepšie 
mazanie (pozor: nenahradí 2T olej) a pri namiešaní 
do vazelín.

Metabond OLD SPEZIAL je prísada do motorových 
olejov pre také spaľovacie motory, ktoré už majú 
značnú spotrebu oleja (cca. 1 liter/1000 km).  
Je vysoko viskóznym zušlachťovačom kovových 
povrchov, ktorý znižuje trenie, vylepšuje mazaciu 
schopnosť oleja a má významný tesniaci účinok. 
Nie je to „tekutá generálka motora“, ale okrem 
predošlých vplyvov zvyšuje aj kompresiu. Je vhodný 
pre všetky benzínové, dieselové a LPG motory, takisto  
je odporúčaný aj pre motory s turbom, katalyzátorom  
a filtrom pevných častíc (DPF).     

Metabond H Plus ja prísada do hydraulických olejov. 
H Plus okrem vlastnosti zušľachťovania kovových 
povrchov disponuje aj zložkami zlepšujúcimi 
mazanie, ktoré boli vyvinuté špeciálne k hydraulic-
kým systémom. Použitím H Plus môžeme dosiahnuť 
vyššie tlaky v hydraulickej sústave a prevádzku bez 
vibrácií, rovnako aj hlučnosť sa badateľne zníži.  
Pri opotrebovaných systémoch sa zníži spotreba  
oleja, simeringy sa znova stanú pružnejšími, ich 
tesniaca schopnosť sa vylepší. Hladšie fungovanie 
a zníženie trenia sa prejaví v šetrení prevádzkových 
nákladov. Samozrejmosťou tohto benefitu je úspora 
energie a času na údržbu, či odstávky.

Metabond GT Plus je prísada  pre 
manuálne prevodovky, diferenciály 
a pre hnacie zariadenia používané 
v priemysle, ktorá znižuje trenie  
a opotrebenie zariadení. Počas krát-
kej doby používania vykazuje 
viditeľné výsledky: badateľne sa 
zníži prevádzková teplota, vibrácie 
a hlučnosť. Má vysoký obsah 
antioxidantov, ktoré zabránia star-
nutiu oleja, t.j. predĺži interval 
výmeny oleja. Je miešateľný  
s každým minerálnym a syntetickým 
prevodovým olejom.

Metabond Megalene Plus a Megasel 
Plus sú novogeneračné prísady  
do pohonných hmôt do benzínových  
a dieselových motorov bez popola. Oba 
produkty vynikajúco čistia palivovú 
sústavu, vstrekovanie a ventily. 
Zvyšujú oktánové či cetánové čísla, 
vylepšujú spaľovanie, čím dosiahneme 
nižšiu spotrebu paliva a vyšší výkon 
motora. Pri pravidelnom používaní 
môžeme zabrániť zakarbonizácii  
a korózii v palivovom systéme.  

Metabond HIGH-TECH zušľachťovač 
kovových povrchov nachádzajúci  
sa v tomto plastickom mazive sa 
viaže na kovy, vytvárajúc tak mimo-
riadne hladký povrch odolný voči 
opotrebeniu. Chráni pred hrdzavením, 
koróziou, oxidáciou, vymytím a po-
núka vysokú stabilitu pri teplotách 
od -40 °C do +205 °C. Má veľmi silné 
vlastnosti priľnutia, je vysoko stabilný 
proti opotrebeniu a strihu. Mieša 
sa s väčšinou plastických mazív. Je 
použiteľný všade, kde je potrebné 
používať plastické mazivo.            
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