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Como utilizar nine Motor Renew. 
 

Viaturas ligeiras. 
 

No óleo do motor: 

O “nine Motor Renew” é fornecido em duas embalagens PE 12 de 125 ml para utilizar em 

motores de combustão interna (gasóleo, gasolina ou GPL). 

Volume máximo do óleo a tratar = 5 Litros 

Ao utilizar pela primeira vez o “nine Motor Renew” deve proceder da seguinte forma: 

1. Mudar o óleo do motor mas não mudar o filtro de óleo. 

2. Introduzir no óleo do motor, uma das embalagens de 125 ml de “nine Motor Renew” 

3. Percorridos mais ou menos 400 Km mudar o filtro do óleo. (*) 

4. Introduzir a segunda embalagem de 125 ml de “nine Motor Renew”. 

5. Verificar o nível de óleo e corrigir se necessário. 

Após quatro mudanças de óleo (respeitando as indicações do fabricante) recomendamos 

introduzir o conteúdo de uma embalagem de 125 ml de “nine Motor Renew”. 

(*) Após percorrer esta distância o “nine Motor Renew” já limpou todas as superfícies onde 

existe atrito no motor e os detritos com dimensões significativas ficam retidos no filtro de óleo. 

 

A partir do momento em que se começa a utilizar o “nine Motor Renew” normalmente vai notar-

se uma diminuição no consumo de combustível que pode ir até aos 15%.  

O motor a trabalhar mais solto, mais frio e com melhor desempenho. 

 

Nas Caixa de velocidades: 

Se queremos melhorar ainda mais o desempenho da viatura podemos adicionar uma embalagem 

de 125 ml de “nine Manual Gear Renew” ao óleo da caixa de velocidades manual. 

Vai diminuir o atrito e proteger todas as partes móveis da caixa. 

Para caixas de velocidade automáticas utilizar o “nine Automatic Gerar Renew”. 

 

Nota: Para viaturas pesadas terá que ser considerado o volume de óleo a tratar para se 

determinar o que se vai utilizar. 

A TECNOLOGIA 

A nine® é uma tecnologia inovadora alemã que tem como objectivo a redução de custos nos 
veículos dos seus utilizadores. A nine® é simples de usar e pode ser misturado em qualquer óleo 
(mineral ou sintético) que entre em contacto com as partes metálicas.  As partículas da sua 
composição actuam na área de protecção e condicionamento de superfícies metálicas, reduzindo 
drasticamente o atrito e, consequentemente, o consumo de energia em máquinas e motores de 
combustão interna, assim como as emissões de CO2, CO, NOx e SOx. A tecnologia nine® é 
introduzida nos sistemas de lubrificação dos veículos e tem na sua composição uma dispersão de 
uma fracção líquida (óleo) e uma parte fixa de pó nano tecnológico correspondente que, através 
do processo de auto-organização, assegura um processo continuado e permanente de equilíbrio 
dinâmico, formando estruturas macromoleculares. É constituído por SiO2 (14 nm), Al2O3 (20-100 
nm ) e grafite amorfa plasma tratada. 
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A tecnologia nine® é dividida em 5 linhas: 

Motor Renew (motores) 

Gear Renew (caixas de engrenagens) 

Differencial Renew (caixas de diferenciais) 

Automatic Renew (caixas de diferenciais automáticos) 

Hydraulic Renew (sistemas hidráulicos) 

Todas as linhas possuem a mesma base e componentes, mudando apenas as dosagens de SiO2, 
Al2O3  e grafite. 

Embalagem: A solução nano-tecnológica de nine® vem envolvida em óleo lubrificante, 
semelhante ao óleo contido no compartimento a ser aplicado, dentro de garrafas PE 12 de 125 ml, 
250 ml, ou 500 ml.  


