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OCTANE BOOSTER 
 GASOLINE 

 

Melhorador do índice de octano da gasolina 
Aditivo para ser adicionado na gasolina 
Para motores a gasolina, etanol, flex – 
carburados ou injetados 

USO 

O MOTUL OCTANE BOOSTER GASOLINE é um melhorador do índice de octano do combustível que 
pode ser utilizado em todos os tipos de motor a gasolina, de injeção direta ou indireta, carburado, turbo 
alimentado ou aspirado naturalmente, com ou sem conversores catalíticos, utilizando todo tipo de 
gasolina, com ou sem chumbo, etanol e biocombustíveis, o MOTUL OCTANE BOOSTER GASOLINE 
aumenta o número de octano (RON – Research Octane Number) em até +2 pontos. A sua mistura no 
combustível permite: 

• Aumento da combustão e performance. 

• Previne o fenômeno de detonação e combustão anormal. 
  

 
DESEMPENHO 
 

A combustão eficiente é um pré-requisito para a operação ideal do motor. Ao aumentar o número de 
octanos, o MOTUL OCTANE BOOSTER GASOLINE permite: 

• Melhor combustão e melhor desempenho. 

• Arranques e acelerações mais rápidos. 

• Preservação da limpeza da câmara de combustão. 

• Limitação do ruído e vibração, por meio da redução da detonação no motor. 
 

O uso do MOTUL OCTANE BOOSTER GASOLINE assegurará: 

• Melhor desempenho do motor e prazer de dirigir. 

• Melhor desempenho de combustão: partida, marcha lenta e aceleração. 

• Redução do consumo de combustível e emissões de poluentes.  
 
 
 
RECOMENDAÇÕES 
 

Coloque uma lata inteira de MOTUL OCTANE BOOSTER GASOLINE no tanque de combustível antes 
de abastecer. Uma lata é suficiente para tanques de até 30 litros. 
Utilize o MOTUL OCTANE BOOSTER GASOLINE para manter o ótimo desempenho. 
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