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A Metabond CL egyedülállóan hatékony mo-
torbeltér-tisztító. Speciális oldószer-össze-
tevőinek köszönhetően eltávolítja a gyan-
tás lerakódásokat és a szennyeződéseket 
a kenőrendszerből, égőtérből, ezáltal nő 
a motorteljesítmény, a kenés és a kompresz-
szió. Használatával csökken az olaj- és üzem-
anyag-fogyasztás. Speciális oldószer-össze-
tevőinek köszönhetően feloldja a motorban 
lerakódott szennyeződéseket, karbonokat és 
folyékony halmazállapotban tartja mindaddig, 
amíg a fáradt olajjal távozik a motortérből. 
Alkalmas belsőégésű motorok, váltók és di� e-
renciálművek belső tisztításához. 

A Metabond DRILL univerzális felhasználású 
hamu- és klórmentes, fémmegmunkáló, fém-
felület-nemesítő, kopásgátló és vágófolyadék. 
Rendkívüli keménységet biztosít különböző 
anyagmegmunkáló szerszámoknál (esztergák, 
fúrók, kések, stb.), ezáltal precízebb és simább 
lesz a megmunkált felület, és nagymérték-
ben nő a megmunkáló szerszám élettartama.
Kiválóan alkalmas önállóan, vagy emulzióba 
keverve sárga fémek, alumínium ötvözetek, 
minden típusú szénacél, rozsdamentes acél 
és titán ötvözetek megmunkálásainál.

A Metabond Bike egy kiváló tulaj-
donságokkal rendelkező csapágy- 
és lánckenőolaj, melyet elsősorban 
a kerékpársport számára fejlesz-
tettek. Sokoldalúan alkalmazható 
az ipar és háztartás területén is. 
A nano méretű kerámia a kenőanya-
got sztatikusan telítetté teszi, így 
a poros közeg nem befolyásolja 
a kenést. Tulajdonságainak köszön-
hetően jelentős súrlódás és zaj-
csökkenést eredményez, ami hosz-
szútávon hozzájárul az élettartam 
növekedéséhez. Kiválóan alkalmas 
alacsony fordulatszámon működő 
mechanikus gépek, szerkezetek, 
mozgóalkatrészek karbantartására.
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METABOND ECO a legnépszerűbb termékünk. A súr-
lódáscsökkentők legmodernebb generációját képvi-
seli, természetesen nanokerámiával. Újgenerációs 
fejlesztés, használható a személy- és kishaszon-gép-
járművek motorjainak legkorszerűbb, hamumentes 
olajaihoz is. Az összes valaha gyártott Metabond 
termékhez hasonlóan, az ECO is kiemelkedő súrló-
dáscsökkentő és kenésjavító hatással bír. Ajánlott 
új, újszerű és használt benzin-, dízel- és gázüzemű 
járművek akár részecskeszűrővel szerelt motorjaiba 
az előírt minőségű kenőolajhoz adagolva.

Metabond TRUCK a haszongépjárművek motor-
jainak legkorszerűbb hamumentes fémfelület-
nemesítője, kiemelkedő súrlódáscsökkentő. A hoz-
záadott nano méretű polikerámia adott esetben 
a tömítetlenségi problémákat is javítja. Az összes 
Metabond termékhez hasonlóan sokrétűen kör-
nyezetbarát: javítja az emissziós értékeket, növeli 
a futásteljesítményt, növeli az olajcsere-periódust, 
ill. csökkenti az üzemanyag-, és esetleges olajfo-
gyasztást. Keverhető minden szintetikus és ásványi 
bázisú haszongépjármű motorolajhoz.

A Metabond  4T olajfürdős tengelykapcsolóval 
szerelt motorkerékpárok és kerti kisgépek nagy 
hőterhelésű, benzinüzemű motorjaiban a hozzá-
adott speciális kenés-elősegítő összetevők hatására 
a súrlódási veszteséget 60%-kal csökkenti. Haszná-
latával a zajszint azonnal mérséklődik. Kiemelkedő 
kopásgátló hatása révén új berendezésben folyama-
tosan használva garantálja az élettartam meghá-
romszorozódását. Extrém terhelés esetén is ideális 
feltételeket biztosít a kenőolajak számára. 

A Metabond Universal adalék nyomás alatt 
a fémekkel kémiai reakcióba lépve azok saját anya-
gát nemesíti fel. Az így kialakult rendkívül kemény 
és nagyon sima felület ellenáll a súrlódásból adódó 
sérüléseknek, károsodásoknak. Akár extrém terhe-
lés esetén is ideális feltételeket biztosít a kenőola-
jok számára. A fémfelület-nemesítés által kiküszö-
böli a hidegindítási nehézségeket és bizonyos ideig 
védőhatást biztosít részleges olajhiány, vagy az 
olajnyomás teljes elvesztése esetén is. Keverhető 
minden szintetikus és ásványi bázisú kenőolajjal. 
Felhasználási területe abszolút univerzális: motor, 
váltó, hajtómű, üzemanyag stb.

Az Old Spezial újgenerációs fejlesztés, a jelentős 
olajfogyasztású ( közel 1 liter/1000 km) belsőégésű 
motorok legkorszerűbb nanotechnológiás, ma-
gas-viszkózus fémfelület-nemesítője, kiemelkedő 
tömítő, rendkívüli kenésjavító és súrlódáscsökkentő
hatással. Nem „folyékony szerelő”, de fentieken 
túl némi kompresszió növelő hatást biztosít. Aján-
lott kopott benzin-, dízel- és gázüzemű járművek 
részecskeszűrővel szerelt motorjaiba is az előírt 
minőségű kenőolajhoz adagolva.

Az ismert fémfelület-nemesítő tulajdonságokon túl 
a Metabond H Plus olyan rendkívüli kenés-elősegítő 
összetevőkkel is rendelkezik, amelyeket speciálisan 
hidraulikus rendszerekhez fejlesztettek ki. Haszná-
latával magasabb rendszerbeli nyomást érhetünk 
el “rázkódás” nélkül, a zajszint pedig lecsökken. 
A kopott rendszereknél csökken az olajfogyasztás, 
a szimeringek újra rugalmasabbá válnak.
Mindezek a kisebb energiaigények, kevesebb kar-
bantartási és leállási idő révén leggyakrabban az 
üzemi költség-megtakarításokban és többletter-
melésben jelentkeznek.

A Metabond Gt Plus manuális sebesség-
váltók, di¢ erenciálművek ill. a hajtómű-
vek számára speciálisan kifejlesztett 
fémfelület-nemesítő, súrlódáscsökken-
tő. Szintúgy kopásgátló, rendkívüli ke-
nésjavító hatással. Rövid idő elteltével 
látványos változásokat okoz: számot-
tevően csökken az üzemi hőmérséklet, 
a rezgés valamint a zajszint is. Magas 
antioxidáns tartalma emellett gátolja 
az olaj elöregedését, azaz meghosz-
szabbodik a vele kezelt olaj cserepe-
riódusa, legyen az szintetikus vagy 
ásványi bázisú hajtóműolaj.

A Megalene Plus és Megasel Plus 
a benzin-, ill. dieselüzemű motorok 
újgenerációs hamumentes üzem-
anyag-adaléka. Mindkét termék 
kimagasló mértékben tisztítja az 
üzemanyagrendszert, a befecsken-
dezőket és a szelepeket. Emellett 
oktán-, ill. cetánszám növelőként és 
kiváló égésjavítóként használhatjuk, 
mely hatásnak köszönhetően jelentős 
fogyasztás-csökkenéssel és teljesít-
mény-növekedéssel számolhatunk. 
Rendszeres alkalmazásával elkerül-
hető a kokszosodás és a korrózió az 
üzemanyag-ellátó rendszerben. 

A zsírban lévő Metabond fémfe-
lület-nemesítő kémiailag kötődik 
a fémekhez, létrehozva egy rendkívül 
sima és kopásálló felületet. A túlalka-
likus kalcium bázisú zsír nyomásbiz-
tos, erős tapadási tulajdonságokkal 
bír, tartósan dolgozik -40 °C és +205 
°C között, véd a korrózió és a kimo-
sódás ellen, stabil a nyírás ellen és 
a zsírok túlnyomó többségével keve-
redik. A többi Metabond termékhez 
hasonlóan mindenekelőtt magas 
szintű súrlódáscsökkentő, melynek 
használatával ugrásszerűen megnő 
a gépek élettartama és hatásfoka. 
Egyszóval a „gépek balzsama”.


