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Air Filter Oil Spray 
 
Óleo Aderente em Spray para Filtros de Ar de 
Espuma 
 
Cross, Enduro, Trial, Motocicletas de Trilha, de 
estrada, Quadriciclos e outros 
 

 
 
 
 
 
USO 
 
O MOTUL Air Filter Oil é um lubrificante especialmente projetado para filtros de ar de espuma em 
motocicletas fora-de-estrada, de estrada e quadriciclos. 
Use MOTUL Air Filter Clean para uma limpeza perfeita do seu filtro antes de lubrificá-lo. 
 
 
 
DESEMPENHO 
 
Retém de maneira eficiente a poeira, lama e areia por períodos prolongados. 
Limita a perda de carga na admissão de ar: melhoria da potência motora. 
Fórmula anti-obstrução. 
Evita a entrada de água no filtro ao cruzar áreas alagadas. 
Secagem rápida para evitar escorrimento. 
Cor azul para facilitar a aplicação (é fácil distinguir onde o produto foi aplicado) 
 
 
 
RECOMENDAÇÕES 
Para obter os melhores resultados, primeiramente limpe o filtro de espuma com MOTUL Air Filter 
Clean.  
Depois pulverize o MOTUL Air Filter Oil Spray a uma distância de aproximadamente 20 cm, para 
melhor difusão, e deixe secar por pelo menos 10 minutos antes de reinstalar. 
Para melhorar a eficiência de filtragem, engraxe as bordas do filtro (selo de borracha) e a parte interna 
da caixa do filtro (assento) com MOTUL Tech Grease 300. 
 
 
SEGURANÇA 
 
Consulte as informações do rótulo e a FISPQ. 
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