Lubrificante permanente, isento de
metais para a montagem dos travões:
Bosch Superfit

O lubrificante de alto rendimento que evita
eficazmente o ruído dos travões – Bosch Superfit
O lubrificante permanente Bosch Superfit tem
resultados excelentes contra os ruídos dos travões de
disco ou de tambor. Adicionalmente, o Bosch Superfit
proporciona aos travões uma vida útil longa e fiável.
Um lubrificante resistente para travar com fiabilidade
Os lubrificantes de alto rendimento para travões são
expostos a elevados esforços durante longos períodos de
tempo. O Bosch Superfit convence pela sua composição,
que lhe proporciona magníficas propriedades:
	Longa estabilidade graças à pouca separação do óleo
	Menor tendência para a absorção de pó (coagulação) do
que outros produtos similares
	E xcelente resistência ao calor produzido pelos travões
	Resistente a altas e baixas temperaturas
Simplesmente perfeito para a montagem profissional
	Sem metais, sem ácidos e não condutor: portanto, não
corrosivo
	Compatível com todos os metais e com a maior parte dos

Vantagens para a oficina:
Otimizar com o Bosch Superfit o conforto da travagem:
	
Problema: a montagem com lubrificantes que contenham cobre pode produzir vibrações por ressonância
ou, ao soltar o travão, pode dificultar o retrocesso
suave das pastilhas. Em ambos os casos, é produzido
ruído.
 Solução: aplicação de Superfit nos pontos de contacto com a pinça e na parte posterior das pastilhas.
 Vantagem: prevenção de ruídos (por exemplo, silvo
dos travões) e otimização das propriedades de deslizamento das pastilhas.
Proteger com Bosch Superfit contra a corrosão:
	
Problema: a chuva, os sais de degelo ou a sujidade
podem provocar corrosão.
	
Solução: graças à sua elevada resistência à degradação por lavagem, o Bosch Superfit atrasa o aparecimento de corrosão.
 Vantagem: a vida útil das peças dos travões aumenta consideravelmente. Além disso, o Bosch Superfit
pode ser aplicado em pinças de travões de alumínio,
visto que não contém cobre.

materiais de borracha
	erfeitamente idóneo para pinças de travões em aço ou
alumínio e para o ABS
	Adequado, adicionalmente, para a montagem e a
proteção de compressores, unidades centrais de
lubrificação, calhas dos bancos, calhas de deslizamento
de sistemas de cobertura de descapotáveis, travões das
portas e terminais de baterias
O Bosch Superfit na sua versão com pincel
 Para a aplicação seletiva em ocasiões específicas
	Resultados especialmente rápidos e precisos
	Utilização ergonómica
	Recipiente que facilita o armazenamento e o transporte
	Não é uma matéria perigosa no sentido da
regulamentação sobre o transporte
www.bosch-pecas-automovel.pt

Agora o Bosch Superfit em três formatos:
Descrição

Número de pedido

Saqueta de amostra de 5 g

5 000 000 151 (000)

Tubo de 100 ml

5 000 000 150 (44N)

Novidade! Embalagem de 200 ml com pincel

5 000 000 376 (EE9)

