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Está aqui reunida a informação mais completa, importante 
e útil sobre produtos da marca registada ХАDО.

Estão apresentadas as imagens de cada produto, a sua descrição, 
as principais características e maiores vantagens, assim como 
o procedimento de aplicação. Os códigos e informações sobre
a embalagem facilitarão uma rápida encomenda da mercadoria.

Estamos seguros de que 
essa publicação ser-lhe-á útil 
e ajudará a escolher, da vasta 
variedade dos produtos XADO, 
mesmo aquilo que Você e o Seu 
automóvel precisa.

Caros amigos!
Permitam apresentar-lhes 
o catálogo de produtos
ХАDО

E presenta, pela primeira vez:
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Desgaste da superfície de trabalho
Para o defeito ocorrer, basta apenas uma arranhura ou 
fragmento de partículas sólidas extranhas (poeira, su-
jeira ou rasuras). No local onde se encontram, forma-
-se zona da atividade superficial anómala. Neste caso,
se apresenta a ligação atómica não compensada do
metal, pelo que, com o aumento da carga, é fácil abalar
os átomos e aparta-los da matriz. O metal começa a
desfazer-se em cavacos.

Início da revitalização
O revitalizante é conduzido à superfície de trabalho 
juntamente com o material lubrificante, começando 
a atuar mesmo na zona do maior desgaste, pois que é 
aqui que aparece a energia excessível suficiente para 
o início do processo, e os átomos do metal têm o maior
número de ligações livres (não compensadas). As re-
feridas ligações, como um ímã, apanham e retêm, nos
locais de desgaste, o material de construção – revita-
lizante. Formação do novo revestimento 

Passados alguns minutos após o início da revitaliza-
ção, no local da arranhura aparece o remendo metálico 
e a zona da atividade anómala, desaparece. Os pro-
cessos energéticos estabilizam-se, fazendo com que 
cesse o crescimento do revestimento metálico.

Sobre o processo de revitalização, de modo patente

Sobre a tecnologia de revitalização

ANTES
do uso do revi-
talizante

DEPOIS
do uso do revita-
lizante

100х

A superfície real da peça antes e de-
pois da revitalização.
Percorridos 500 km, o defeito está 
totalmente eliminado. Em resultado da 
revitalização, na superfície da peça 
formou-se o revestimento metalocerâ-
mico liso ideal. 



Características principais do revestimento de proteção

Rugosidade 
(Ra, mcm)

Resistência 
à corrosão

Com revitalizante

650 –750

Alta

até 0,06
classe superior  
da pureza 

Objeto de demostração
O objeto de demostração é o rolamento de esferas que 
é fabricado em série e aguenta a carga axial. 

Material do rolamento: aço instrumental altamente 
resistente de elevada liga. 

Na produção de automóveis, este é utilizado para 
o fabrico de componentes sujeitos à carga, tais como:
articulações universais, roletes arrastados de excêntri-
co, pistões das bombas de alta pressão e chumaceiras- 
suporte das árvores das caixas de câmbio.

Micro-solidez
(kg/mm2) 200 – 300

Baixa

0,9 – 2,1

Sem revitalizante

Rolamento  
fabricado em série 
pela fábrica estatal 
de rolamentos nº 20 
(Rússia). É usado 
no equipamento 
de combustão 
dos motores Diesel.

Finalização da modificação da superfície 
Devido à difusão da camada de proteção no me-
tal, forma-se um revestimento metalocerâmico 
gradiente super-resistente dotado de proprieda-
des únicas de exploração.

Fragmento do caminho de rolamento. A superfície que vem 
da fábrica é rugosa, com rastros profundos produzidos pela 
ferramenta de alisar. No centro encontra-se o defeito pon-
tual (cratera), feito propositadamente para o teste, com o di-
âmetro superior a 0,5 mm e a profundidade de até 0,7 mm.

defeito na superfície obliteração do defeito

pr
of

un
di

da
de

perfil 
do defeito

perfil 
do defeitolargura

O mesmo setor do rolamento, após 15 minutos de traba-
lho sob carga, com o lubrificante “XADO de Reparação”. 
Superfície modificada pela metalocerâmica, espelhada, 
lisa. Desapareceram por completo os rastros do alisa-
mento feito na fábrica. 

Ao redor da cratera formaram-se sedimentos semelhan-
tes a montões da neve à beira do barranco. Ve-se bem 
que a eliminação do defeito é conduzida na direção da 
beira ao centro, enchendo-o a pouco e pouco.

defeito na superfície obliteração do defeito

pr
of

un
di

da
de

perfil 
do defeito

perfil 
do defeitolargura

Como isto funciona
Experiência de demostração 

1 Mediante fresa de gravação, faz-se defeito no cami-
nho de rolamento. Há de referir que os defeitos são mo-
delados “com reserva” da grandeza, isto é, os mesmos 
são várias vezes superiores àqueles que possam ocorrer 
na superfície da peça no decurso da operação real. Tal 
defeito apresenta-se como um concentrador que pode 
levar à destruição da peça.

2 No rolamento está inserido o lubrificante “XADO de
Reparação” destinado à aplicação nos componentes 
com alto índice (até 80%) de desgaste.

3 Numa instalação especial, o rolamento lubrificado fica
sujeito à carga durante 15 minutos, sendo-lhe aplicada 
a força de 8.000 H, com a frequência da rotação igual 
a 1.000 rot./min.

No decurso do trabalho do rolamento acontece a própria 
revitalização ou seja, a eliminação do defeito existente na 
superfície de fricção, mediante formação do revestimento 
metalocerâmico de proteção. O resultado da experiência 
está apresentado nas fotografias.
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Graças aos produtos XADO, a revitalização tornou-se parte integrante da manutenção técnica do automóvel. No pro-
cesso da revitalização, nas superfícies dos pares de fricção forma-se um novo revestimento gradiente multifuncional. 
Nas peças fica restabelecido o volume desgastado, aqueles “sentéssimos” e “décimos” que, ao que parecia, foram 
perdidos irrecuperavelmente no decurso da operação.

Em resultado, incrementa substancialmente e alinha-se a compressão nos cilindros, reduz-se o consumo do com-
bustível, eleva-se a suscetibilidade do motor, recuperam-se as bombas de óleo, os componentes do turbo-sobrea-
limentador, as árvores e buchas. Desaparece o ruído quando do funcionamento da transmissão, o uivo na bomba 
do servocomando hidráulico, as folgas e o batimento nos rolamentos.

Leis da revitalização

O que traz a revitalização

Isto é o efeito da reparação ou a Primeira Lei da Revitalização

Aumento da compressão nos cilindros do motor *

Valor médio de consumo 
do combustível 

antes do trata-
mento

depois do trata-
mento

6,962 litros por 100 km

7,351 litros por 100 km

Redução do consumo do combustível 

12,6

9,6 9,3

11,6

14,1 14,1 14,4 14,5

Primeiro 
cilindro

Segundo 
cilindro

Terceiro 
cilindro

Quarto 
cilindro

  

nominal
de fábrica

* Automóvel Mazda do ano 2002, 2.0 l.

Quando do ciclo misto de 
exploração do automóvel 
(cidade – autoestrada) 

Julgando o aspecto externo, isto é uma superfície lisa 
vidrente. Conforme a estrutra física, é o metal reforçado 
com carburetos do metal e carbônio.
Com isso, o teor do carbônio atinge o seu máximo na 
superfície, convertendo-a numa película parecida dia-
mantina. Deste modo, em resultado da revitalização 
é atingido o reforço praticamente impecável que garan-
te o período prolongado de funcionamento do motor: 
camada superficial super-resistente à base metálica.

A tecnologia mais pro-
gressiva da revitalização 
é a tecnologia 1 Stage 
que proporciona as 
melhores possibilidades 
de recuperação das 
superfícies e de prote-
ção das mesmas contra 
o desgaste.

As suas principais vantagens 

• Tratamento numa só etapa
Aplicação fácil do produto.

• Ação rápida
O tratamento do grupo do motor faz-se apenas
em 1.000 km de percurso.

• Universalidade
1 Stage é aplicável, na medida igual, nos
motores tanto a gasolina (incluindo aqueles
que funcionam a gás), quanto nos a gasóleo.
A tecnologia 1 Stage permitiu, pela primeira
vez, dar garantia de exploração sem desgaste
do revestimento metalocerâmico por mais
de 100.000 km de percurso. Com base nela foi
criada uma série inteira de produtos de topo
com o revitalizante.

Tecnologia 1 Stage

Revitalização rápida numa 
só etapa.

5,3 %
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Um tratamento 
com o revitalizante

GASTOS

ECONOMIA

A particularidade importante do revestimento metalocerâmico formado pelo revitalizante é a sua capacidade de auto-
-recuperação. Mesmo após dez trocas do óleo e funcionamento equivalente ao percurso de 100.000 km, as arra-
nhuras ocorridas na superfície do cilindro ficam logo reparadas. Tal resistência se deve ao potencial acumulado das
tensões internas comprimidas que continua quase sempre inalterado durante todo o período da exploração. Graças à
aplicação do revitalizante, os componentes e mecanismos podem sempre manter o estado técnico ideal.

Para máquinas e mecanismos existe remédio contra a velhice: 
isto é a Terceira, ou principal, Lei da Revitalização

Isto é o efeito da proteção contra o desgaste ou a Segunda Lei da Revitalização

O novo revestimento possui propriedades excepcionais: solidez significativa, alta resistência ao impacto da cor-
rosão, baixa rugosidade. 
Após a revitalização, a vida útil das peças garantidamente aumenta 2 a 4 vezes e mais. 

Economia dos recursos financeiros e do tempo

Redução do consumo do combus-
tível (até 15% durante a viagem e 
até 30% na marcha em vazio).

Ausência de despesas com 
a reparação geral.

Ausência de perdas devi-
das à paragem do auto-
móvel.

Aumento do período do funcio-
namento do motor.

Aumento da compressão 
e da potência do motor.

Racionalidade ecológica, redução 
da poluição da atmósfera com  
substâncias daninhas.
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Os condicionadores atómicos do metal (Atomic Metal Conditioner, AMC) é o produto inovador de nova geração no seio 
dos condicionadores do metal.

Na produção dos AMC, pela primeira vez foi usada a fórmula ternária contendo o agente de escorregamento, o condi-
cionador do metal e o revitalizante 1 Stage.

A partir de agora, os condicionadores do metal estão a resolver simultaneamente DUAS tarefas: a tradicional, melho-
rando as propriedades lubrificantes dos óleos e a nova, que consiste na modificação da superfície de fricção (por conta 
da ação do revitalizante).

АМС é um produto ternário.
Conforme o seu aspecto externo, é um líquido bifásico na divi-
sória do qual encontram-se as gránulas do revitalizante.
Todos os três componentes são totalmente soluveis no óleo, 
sendo atingida a temperatura de serviço do motor.

Os condicionadores do metal (da língua Inglesa: condition — condição, estado) são vocacionados a criar sistema de vá-
rios níveis de proteção das peças contra desgaste e sobrecargas, por conta da melhoria das propriedades lubrificantes 
dos óleos. A camada do óleo contendo o condicionador do metal possui maior resistència e cria nas superfícies das 
peças metálicas condições que não permitem o seu desgaste.

Garante escorregamento utra-
-leve entre as peças do motor.

Forma revestimento metaloce-
râmico na superfície das peças, 
compensando desta forma o 
desgaste e aumentando o perío-
do da vida útil das peças.

Reforça a película lubrificante e 
assegura a perfeita compatibili-
dade com o revitalizante.

As gránulas com o revitalizante dissol-
vem-se totalmente no óleo do motor ao 
ser atingida a temperatura de serviço

Os condicionadores atómicos do metal 
XADO diferenciam-se uns dos outros 
pela destinação e pelo grau da ação do 
revitalizante (RF — Revitalization Fator).

Fator da revitalização é o indicador da 
eficiência da recuperação e da proteção 
do motor contra desgaste. Quanto mais 
alto é o RF, mais seguras são as proprie-
dades contra desgaste e de recuperação 
da superfície formada na sequência da 
revitalização.

Os АМС são eficientes em relação 
a todos os tipos de motores, tratando-se 
dos a gasolina, a gás (LPG) ou a gasó-
leo, incluindo os reforçados dotados da 
turbo-sobrealimentação, os de injeção 
direta e os equipados com o neutraliza-
dor catalítico/filtro de partículas diesel.

CONDICIONADOR 
DO METAL

REVITALIZANTE 1 Stage

AGENTE 2D  
DE ESCORREGAMENTO

Os condicionadores atómicos 
do metal são compatíveis com 

todos os tipos de óleos do motor.

Condicionadores atomicos do metal 
6 |

gránulas
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Com vistas a assegurar o nível superior da proteção do motor contra 
desgaste, recomenda-se usar, no futuro, os óleos de motor XADO Ato-
mic Oil ou o condicionador do metal XADO HighWay em cada troca do 
óleo.

Condicionador atómico do metal
XADO Maximum 1 Stage

Vantagens

• Recupera as superfícies das peças e compensa
o desgaste corrente.

• Alinha e aumenta a compressão nos cilindros.

• Aumenta a pressão no sistema de óleo, até
à nominal.

• Cria o sistema ativo de proteção das peças contra
sobrecargas e sobreaquecimento.

• Melhora as propriedades lubrificantes do óleo e as
características tribológicas dos grupos do motor.

• Reduz o consumo do combustível.

• Aumenta a potência e a suscetibilidade do motor.

• Reduz o nível de ruídos e da vibração.

• Aumenta o período da vida útil do motor.

• Garante a proteção do motor sem desgaste,
pelo percurso de 100.000 km.

1. Agitar o frasco.

2. Inserir* o seu conteúdo através do furo de enchimento
do motor aquecido até a temperatura de serviço.

3. Arrancar o motor e manté-lo na marcha em vazio
durante 3 a 5 minutos.

Modo de usar

* Sendo constatada a temperatura negativa do ambiente, o agente deverá ser
previamente aquecido até a temperatura normal do ambiente.

É destinado especialmente para os motores com o percurso superior a 20.000 km, garantindo a máxima proteção 
contra desgaste a 100.000 km. Assegura a recuperação do motor e a sua proteção ativa direta no decorrer do período 
de exploração do automóvel.

Em resultado da aplicação 
do produto, o motor passou 
o ciclo inteiro da revitaliza-
ção, tendo ficado totalmente 
recuperado e protegido, 
garantidamente, contra 
o desgaste pelo percurso
de 100.000 km

Revitalization Fator

GA
RA

NT
IA 

DE COBERTURA 100000 KM

ESTADO IDEAL

mil km

Nota
A revitalização é feita durante o percurso de 1.000 a 1.500 km; não 
é recomendável proceder à troca do óleo neste período.

A aplicação reiterada do XADO Maximum 1 Stage é recomendada após 
percorridos 100.000 km.

225 ml

frasco

Art. XA 40012
225 ml
Art. XA 40212

frasco,
caixa

225 ml
Art. XA 40412

jogo de oferta: 
frasco,
berloque
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360 ml
Art. XA 40015

frasco, caixa

Com vistas a assegurar o nível superior da proteção do motor contra 
desgaste, recomenda-se usar, no futuro, os óleos de motor XADO Ato-
mic Oil ou o condicionador do metal XADO HighWay em cada troca do 
óleo.

Condicionador atómico do metal
XADO Maximum for SUV

Vantagens

• Melhora as propriedades lubrificantes do óleo.

• Compensa o desgaste corrente das peças do motor.

• Cria o sistema ativo de proteção das peças contra
sobrecargas e sobreaquecimento.

• Reduz o consumo do combustível.

• Aumenta a potência e a suscetibilidade do motor.

• Reduz o nível de ruídos e da vibração.

1. Agitar o frasco.

2. Inserir* o seu conteúdo através do furo de enchimento
do motor aquecido até a temperatura de serviço.

3. Arrancar o motor e manté-lo na marcha em vazio
durante 3 a 5 minutos.

Modo de usar

* Sendo constatada a temperatura negativa do ambiente, o agente deverá ser
previamente aquecido até a temperatura normal do ambiente.

Destinado especialmente aos motores das viaturas todo terreno 4x4 da classe SUV (Sport Utility Vehicle) 
e dos camiões de pequeno porte com capacidade de até 10 litros. 

Em resultado da aplicação 
do produto, o motor passou 
o ciclo inteiro da revitaliza-
ção, tendo ficado totalmente
recuperado e protegido,
garantidamente, contra
o desgaste pelo percurso
de 100.000 km

Revitalization Fator

GA
RA

NT
IA 

DE COBERTURA 100000 KM

ESTADO IDEAL

mil km

Nota
A revitalização é feita durante o percurso de 1.000 a 1.500 km; não 
é recomendável proceder à troca do óleo neste período.

A aplicação reiterada do XADO Maximum for SUV é recomendada após  
percorridos 100.000 km.



Vantagens

Condicionador atómico do metal

XADO HighWay

Nota
Recomenda-se o seu uso quando de cada troca do óleo.

Para a revitalização completa, recomenda-se a aplicação do XADO 
Maximum 1 Stage (RF 100).

Destinado especialmente para a proteção dos motores a funcionar nos regimes da exploração 
ultra-rápido e de carga elevada.

Revitalization Fator

• Melhora as propriedades lubrificantes do óleo.

• Compensa o desgaste corrente das peças do motor.

225 ml
Art. XA 40210

frasco, caixa

Condicionadores atómicos do metal9  ||

previamente aquecido até a temperatura normal do ambiente.

Com vistas a assegurar o nível superior da proteção do motor contra 
desgaste, recomenda-se usar, no futuro, os óleos de motor XADO Ato-
mic Oil ou o condicionador do metal XADO HighWay em cada troca do 
óleo.

1. Agitar o frasco.

2. Inserir* o seu conteúdo através do furo de enchimento
do motor aquecido até a temperatura de serviço.

3. Arrancar o motor e manté-lo na marcha em vazio
durante 3 a 5 minutos.

Modo de usar

* Sendo constatada a temperatura negativa do ambiente, o agente deverá ser

Em resultado da aplicação 
do produto, o motor passou 
o ciclo inteiro da revitaliza-
ção, tendo ficado totalmente
recuperado e protegido,
garantidamente, contra
o desgaste pelo percurso
de 100.000 km



| 10

Em resultado da aplicação 
do produto, o motor passou 
o ciclo inteiro da revitalização,
sendo garantidamente prote-
gido contra o desgaste pelo
percurso de 100.000 km.

Revitalization Factor

Nota 
Não é recomendado aplicar o condicionador do metal XADO Maximum 
Transmission nos componentes e grupos das transmissões mecânicas que 
sofreram o desgaste a 100 % e as avarias macromecânicas (por exemplo, 
dentes de engrenagem quebrados). O indício característico do início da 
revitalização é a redução do ruído do mecanismo a funcionar, já a partir dos 
primeiros quilómetros percorridos. A substância é compatível com todos os 
tipos de óleos para grupos das transmissões mecânicas. A revitalização 
acontece durante o percurso de 1 a 1,5 mil quilómetros, não sendo reco-
mendável neste período a troca do óleo. A próxima aplicação do XADO 
Maximum Transmission é recomendada após percorridos 100 mil km.

Destinado à recuperação dos grupos das transmissões 
mecânicas das viaturas pesadas e à sua proteção con-
tra o desgaste no período da exploração.

1. Inserir o conteúdo da seringa no furo de enchimento
do óleo da caixa de câmbio, da caixa de transferência 
ou do redutor da ponte, aquecidos até a temperatura 
de serviço.

2. Pôr a viatura a funcionar e marchar durante 3 a 5 minu-
tos. Posteriormente, manter a viatura no regime normal 
de exploração.

Modo de usar

Condicionador atómico do metal

XADO Maximum Transmission

30 ml
Art. XA 40014

seringa

GA
RA

NT
IA 

DE COBERTURA 100000 KM

ESTADO IDEAL

mil km

Преимущества

Vantagens

• Recupera as superfícies das peças e compensa
o seu desgaste corrente.

• Elimina cavidades e arranhaduras nas superfícies
de trabalho.

• Otimiza manchas de contato nas engrenagens

• Diminui 10 vezes os ruídos e vibração dos
componentes.

• Melhora as propriedades lubrificantes do óleo
e as características tribológicas do mecanismo
de transmissões.

• Melhora o funcionamento dos sincronizadores, eleva
a qualidade de câmbio de velocidades.

• Garante a economia do combustível.

• Na situação de emergência devida ao vazamento
do óleo, permite a exploração prolongada dos
grupos da transmissão (até 1.000 km).
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Em resultado da aplicação do produto, 
o motor passou o ciclo inteiro da revitalização,
sendo garantidamente protegido contra
o desgaste pelo percurso de 100.000 km.

Revitalization Factor

Nota
Produto elaborado e testado especialmente nos motores Diesel turbo-
sobrealimentados explorados com alta intensidade. O produto é compa-
tível com todos os tipos dos óleos para motores. A revitalização acontece 
durante o percurso de 1 a 1,5 mil quilómetros, não sendo recomendável 
neste período a troca do óleo. A próxima aplicação do XADO Maximum 
for Diesel Truck é recomendada após percorridos 100.000 km.

Substância elaborada especialmente para a recuperação 
e proteção ativa dos motores Diesel das viaturas pesadas.
Este produto inovador de 3 componentes reúne todas as 
vantagens do condicionador do metal complexo bifásico 
e do revitalizante 1 Stage.

Vantagens

• Recupera as superfícies das peças e compensa
o seu desgaste corrente.

• Alinha e aumenta a compressão nos cilindros.

• Aumenta a pressão no sistema de óleo até a nominal.

• Cria sistema ativo de proteção das peças contra
sobrecargas e sobreaquecimento.

• Melhora as propriedades lubrificantes do óleo
e as características tribológicas dos componentes
do motor.

• Garante a economia do combustível.

• Aumenta a potência e a suscetibilidade do motor.

• Reduz o nível de ruídos e vibração.

• Garante a proteção contra o desgaste do motor pelo
percurso de 100.000 km.

1. Agitar o frasco.

2. Inserir* o seu conteúdo através do furo
de enchimento do motor aquecido até a temperatura
de serviço.

3. Arrancar o motor e mantê-lo na marcha em vazio
durante 3 a 5 minutos.

Modo de usar

* Sendo constatada a temperatura negativa do ambiente, o agente deverá ser
previamente aquecido até a temperatura normal do ambiente.

Condicionador atómico do metal

XADO Maximum for Diesel Truck

950 ml
Art. XA 40712

frasco
GA

RA
NT

IA 

DE COBERTURA 100000 KM

ESTADO IDEAL

mil km

АMC For Diesel Truck



Em resultado da aplicação do produto, 
o motor passou o ciclo inteiro da revitalização,
sendo garantidamente protegido contra
o desgaste pelo percurso de 100.000 km.

Nota
Produto elaborado e testado especialmente nos motores Diesel turbo-
sobrealimentados explorados com alta intensidade. O produto é compa-
tível com todos os tipos dos óleos para motores. A revitalização acontece 
durante o percurso de 1 a 1,5 mil quilómetros, não sendo recomendável 
neste período a troca do óleo. A próxima aplicação do XADO Maximum 
for Diesel Truck é recomendada após percorridos 100.000 km.

Substância elaborada especialmente para a recuperação 
e proteção ativa dos motores Diesel das viaturas pesadas.
Este produto inovador de 3 componentes reúne todas as 
vantagens do condicionador do metal complexo bifásico 
e do revitalizante 1 Stage.

Vantagens

• Recupera as superfícies das peças e compensa
o seu desgaste corrente.

• Alinha e aumenta a compressão nos cilindros.

• Aumenta a pressão no sistema de óleo até a nominal.

• Cria sistema ativo de proteção das peças contra
sobrecargas e sobreaquecimento.

• Melhora as propriedades lubrificantes do óleo
e as características tribológicas dos componentes
do motor.

• Garante a economia do combustível.

• Aumenta a potência e a suscetibilidade do motor.

• Reduz o nível de ruídos e vibração.

• Garante a proteção contra o desgaste do motor pelo
percurso de 100.000 km.

1. Agitar o frasco.

2. Inserir* o seu conteúdo através do furo
de enchimento do motor aquecido até a temperatura
de serviço.

3. Arrancar o motor e mantê-lo na marcha em vazio
durante 3 a 5 minutos.

Modo de usar

* Sendo constatada a temperatura negativa do ambiente, o agente deverá ser
previamente aquecido até a temperatura normal do ambiente.

Condicionador atómico do metal

XADO Highway for Diesel Truck

950 ml
Art. XA 40029
frasco

GA
RA

NT
IA 

DE COBERTURA 100000 KM

ESTADO IDEAL

mil km

Revitalization Fator

| 12
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Nota
Não é recomendado aplicar o condicionador do metal XADO Maximum 
Transmission for Diesel Truck nos componentes e grupos das transmissões 
mecânicas que sofreram o desgaste a 100% e as avarias macromecânicas 
(por exemplo, dentes de engrenagem quebrados). O indício característico 
do início da revitalização é a redução do ruído do mecanismo a funcionar, 
já a partir dos primeiros quilómetros percorridos. A substância é compatí-
vel com todos os tipos de óleos para grupos das transmissões mecânicas. 
A revitalização acontece durante o percurso de 1 a 1,5 mil quilómetros, não 
sendo recomendável neste período a troca do óleo. A próxima aplicação 
do XADO Maximum Transmission for Diesel Truck é recomendada após 
percorridos 100 mil km.

Destinado para a recuperação dos grupos das transmis-
sões mecânicas das viaturas pesadas e para a sua pro-
teção contra o desgaste durante a exploração.

Vantagens

• Recupera as superfícies das peças e compensa
o seu desgaste corrente.

• Elimina cavidades e arranhaduras nas superfícies
de trabalho.

• Otimiza manchas de contato nas engrenagens.

• Diminui 10 vezes os ruídos e vibração dos
componentes.

• Melhora as propriedades lubrificantes do óleo e as
características tribológicas do mecanismo de câmbio
de velocidades.

• Melhora o funcionamento dos sincronizadores, eleva
a qualidade de câmbio de velocidades.

• Garante a economia do combustível.

• Na situação de emergência devida ao vazamento
do óleo, permite a exploração prolongada dos
grupos da transmissão (até 1.000 km).

1. Inserir o conteúdo da seringa no furo de enchimento
do óleo da caixa de câmbio, da caixa de transferência 
ou do redutor da ponte, aquecidos até a temperatura 
de serviço.

2. Pôr a viatura a funcionar e marchar durante 3 a 5 minu-
tos. Posteriormente, manter a viatura no regime normal 
de exploração.

Modo de usar

Condicionador atómico do metal

XADO Maximum Transmission for Diesel Truck

50 ml
Art. XA 42017

seringa

GA
RA

NT
IA 

DE COBERTURA 100000 KM

ESTADO IDEAL

mil km
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Condicionador atómico do metal

XADO Maximum Automatic Transmission  
For Diesel Truck

Nota
O indício característico do início da revitalização é a melhoria do funcio-
namento da caixa de câmbio automática (redução do ruído, suavidade do 
câmbio de velocidades) desde os primeiros quilómetros percorridos após 
o tratamento. O revitalizante é compatível com todos os tipos de líquidos 
para transmissões automáticas: Dexron®, Mercon® e outros, não entra 
com eles em reações químicas e não afeta as suas propriedades de visco-
sidade, fricção e outras físicas e químicas.

Destinado para a recuperação e proteção contra o des-
gaste da caixa de câmbio automática. No processo do 
tratamento da caixa de câmbio automática, nas superfí-
cies das suas peças metálicas (engrenagens, rolamen-
tos, distribuidores, acoplamentos) forma-se o revesti-
mento metalocerâmico e, por conseguinte, recupera-se 
a geometria das mesmas. É universal para todos os 
tipos de transmissões automáticas das viaturas pesa-
das, autocarros e outros mecanismos.

Vantagens

• Recupera as superfícies das peças e compensa
o seu desgaste corrente.

• Elimina cavidades e arranhaduras nas superfícies
de trabalho.

• Otimiza manchas de contato nas engrenagens.

• Diminui 10 vezes os ruídos e vibração dos
componentes.

• Melhora as propriedades lubrificantes do óleo e as
características tribológicas do mecanismo de câmbio
de velocidades.

• Garante a economia significante do combustível.

1. Inserir o conteúdo da seringa no furo de enchimento do
óleo da caixa de câmbio, da caixa de transferência ou do 
redutor da ponte, aquecidos até a temperatura de serviço. 

2. Pôr a viatura a funcionar e marchar durante 3 a 5 minu-
tos. Posteriormente, manter a viatura no regime normal 
de exploração.

Modo de usar

Uma só vezEsquema do tratamento

Quantidade  
de seringas 50 ml 1 2 3

Dosagem
Capacidade  
do sistema de óleo (L) 10 – 20 20 – 30 30 – 40

GA
RA

NT
IA 

DE COBERTURA 100000 KM

ESTADO IDEAL

mil km

50 ml
Art. XA 42025

seringa

АMC For Diesel Truck14 |
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Em resultado da aplicação do produto, 
o motor passou o ciclo inteiro da revitalização,
sendo garantidamente protegido contra
o desgaste pelo percurso de 100.000 km.

Revitalization Factor

Nota 
O indício característico do início da revitalização é a melhoria do fun-
cionamento do mecanismo de direção (redução do esforço no volante, 
melhoria do funcionamento, redução dos ruídos) desde os primeiros 
quilómetros percorridos após o tratamento.

Destinado para a recuperação e proteção contra o desgaste 
do servocomando hidráulico do volante e de outros equipa-
mentos hidráulicos das viaturas pesadas. Produto inovador de 
2 componentes da nova geração que combina as vantagens 
do condicionador do metal e do revitalizante da 3ª geração.

Vantagens

• Aumenta a produtividade da bomba.

• Reduz o esforço no volante.

• Elimina o uivo da bomba devido ao desgaste.

• Melhora o funcionamento do servocomando
hidráulico do volante logo após percorridos
50–100 km depois da aplicação.

• Aumenta a pressão de serviço no sistema hidráulico.

• Protege as peças contra o desgaste nas condições
do baixo nível do óleo.

1. Inserir*o conteúdo da seringa no líquido aquecido até 
a temperatura de serviço que se encontra no depósito 
do servocomando do volante.

2. Após inserido o revitalizante com o motor a funcionar,
passados 2 ou 3 minutos fazer girar o volante durante
5 min.

3. Manter a viatura no regime normal de exploração. 
O tratamento considera-se concluído após passadas 
50 horas de funcionamento do mecanismo
(equivale ao percurso de 1.500 km).

Modo de usar

* Recomenda-se dissolver, previamente, o conteúdo da seringa em pouca
quantidade (~ 150 ml) do líquido hidráulico a utilizar. Caso o líquido hidráu-
lico no depósito esteja sujo (não transparente, alterada a cor original, etc.), 
o mesmo deverá ser trocado antes de aplicado.

Condicionador atómico do meta

XADO Maximum Power Steering for Diesel Truck 
do servocomando hidráulico

GA
RA

NT
IA 

DE COBERTURA 100000 KM

ESTADO IDEAL

mil km

Uma só vezEsquema do tratamento

Quantidade  
de seringas 30 ml 1 2 3

Dosagem
Capacidade  
do sistema de óleo (L) 3 – 5 5 – 10 10 – 15

30 ml
Art. XA 42016

seringa
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Nota
O produto pode ser aplicado com igual eficiência nos motores de combustão 
interna de 2 e 4 tempos de qualquer marca. Não afeta o funcionamento da 
embraiagem húmida. Não recomenda-se trocar óleo nos motores de 4 tem-
pos até à conclusão do tratamento. Considerar o tratamento concluído ao ser 
atingido o percurso não inferior a 1.500 km ou a funcionar o motor durante 
20 horas.

Com a cilindrada do motor superior a 1.000 cm3, a dosagem deverá ser aumen-
tada 2 vezes. O revitalizante é compatível com quaisquer auxiliares, aditi-
vos, condicionadores do metal, ré-metalizantes, etc., independentemente da 
sequência da sua aplicação. O revestimento protetor metalocerâmico forma-se 
na superfície metálica feita de quaisquer ligas. Caso o desgaste das peças seja 
quase a 100%, as peças caídas em desuso deverão ser substituídas.

Vantagens

• Recupera a superfície dos cilindros do motor,
elimina rebarbas e arranhaduras.

• Aumenta e uniformiza a compressão nos cilindros.

• Protege as peças sujeitas à fricção contra o des-
gaste.

• Reduz significativamente o consumo do combus-
tível.

• Restabelece a potência do motor até atingir os
dados indicados no passaporte técnico.

• Aumenta até 3 vezes o prazo da vida útil do motor.

• Diminui a quantidade do escape das substâncias
daninhas.

• Diminui os ruídos e a vibração.

Aplicação nos motores com o sistema 
de lubrificação mista:
1. Inserir** o conteúdo da seringa no tanque
do combustível, antes de abastecê-lo.
2. Encher completamente o tanque.
3. Pôr o motor a funcionar e deixar trabalhar na marcha
em vazio durante uns 2 ou 3 minutos.
4. Manter o regime normal da exploração.

Aplicação nos motores com o sistema 
de lubrificação separada:
1. Aquecer o motor até a temperatura de serviço.
2. Inserir o conteúdo da seringa no furo de enchimento
do óleo.
3. Pôr o motor a funcionar e deixar trabalhar na marcha
em vazio durante uns 2 ou 3 minutos.
4. Manter o regime normal da exploração.

Modo de usar

* Em relação ao produto XADO gel-revitalizante para domésticos 
e motorizadas.

** Recomenda-se dissolver previamente o conteúdo da seringa em pouca  
(20 – 30 ml) quantidade do óleo aquecido até a temperatura superior a +20 ˚С.

4 ml
Art. XA 10037

seringa em blister

XADO Revitalizant EX120 Moto
para motores dos motociclos 

Revitalizante EX120 MOTO destinado para a proteção contra desgaste e recuperação dos motores dos motociclos 
com a cilindrada de até 1.000 cm3 e com os sistemas de lubrificação separado ou misto.

É usado nos motociclos, bicicletas motorizadas, snow-
mobiles, aparelhos aquáticos e domésticos, cortadores 
de grama, serras mecânicas, etc. Graças à mais alta*, 
em 20 %, concentração da substância ativa, possui mais 
capacidade de assegurar a recuperação das superfícies 
desgastadas, assim como a sua proteção contra des-
gaste.
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Nota
O indício característico do início da revitalização é a redução do nível de 
ruídos no mecanismo a funcionar, desde os primeiros quilómetros percorri-
dos após o tratamento. Caso a algum momento deixar de ser constatada a 
melhoria do funcionamento do mecanismo, poder-se-á deduzir que está muito 
desgastado, pelo que a dosagem recomendada deverá ser aumentada duas 
vezes. Caso não tiver lugar a melhoria de funcionamento após percorridos 
100–200 km, o mais provável será que foi errado o diagnôstico. 

O revitalizante é compatível com todos os tipos dos óleos das transmissões 
mecânicas, não entrando em reações químicas, não alterando a sua viscosi-
dade nem outras propriedades físicas químicas.

Destinado para a proteção contra desgaste e recupera-
ção dos grupos das transmissões mecânicas. No decurso 
do tratamento dos grupos da transmissão mecânica, forma 
um revestimento meralocerâmico na superfície das engre-
nagens, árvores, rolamentos, sincronizadores e outras 
peças metálicas. Como consequência, fica restabelecida a 
geometria das peças. O revitalizante é universal, podendo 
ser usado nas caixas de câmbio mecânicas, roborizadas, 
sequentais, incluindo as Direct Shift, assim como nas cai-
xas de transferência e pontes (diferenciais).

Vantagens

• Elimina cavidades e arranhuras nas superfícies
de trabalho.

• Otimiza manchas de contato nas engrenagens.

• Garante a economia substancial do combustível
(especialmente, nas viaturas todo terreno).

• Reduz ruídos e vibração dos componentes 10 ve-
zes.

• Melhora a qualidade de câmbio de velocidades.

• Melhora o funcionamento dos sincronizadores.

• Permite a exploração prolongada (até 1.000 km
de percurso) dos componentes da transmissão
no caso do vazamento de emergência do óleo.

XADO Revitalizant EX120 
para caixas de câmbio e redutores 

1. Inserir a quantidade necessária do revitalizante
no furo de enchimento do óleo da caixa de câmbio,
da ciaxa de transferência ou do redutor da ponte.

2. Explorar a viatura no regime habitual.

O tratamento considera-se concluído após passadas 
50 horas de funcionamento do mecanismo ou percorri-
dos 1.500 km.

Modo de usar

Dosagem
Capacidade do sistema 
de óleo (L)

1– 2

1 2 3

2– 5 5– 8

Quantidade de seringas (8 ml).

Esquema do tratamento Uma só vez

8 ml
Art. XA 10030

seringa em blister

8 ml
Art. XA 11030

seringa, embalagem 
para centros de serviço
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Dosagem
Capacidade do sistema 
de óleo (L) 5– 8

1 2 3

9– 12 13– 15

Quantidade de seringas (8 ml)

Esquema do tratamento Uma só vez

Nota
O indício característico do início da revitalização é a melhoria do funciona-
mento da caixa de câmbio automática (redução do nível de ruídos, melhoria 
da suavidade de câmbio de velocidades) desde os primeiros quilómetros per-
corridos após o tratamento. 

O revitalizante é compatível com todos os tipos dos líquidos para transmis-
sões automáticas: Dexron®, Mercon®, Mopar®, CVТ, etc., não entrando em
reações químicas e não alterando a sua viscosidade nem outras proprieda-
des de fricção ou físicas químicas.

Destinado para a recuperação e proteção contra des-
gaste das caixas de câmbio automáticas.

No decurso do tratamento dos grupos da transmissão 
automática, forma um revestimento meralocerâmico na 
superfície das peças metálicas (engrenagens, rolamen-
tos, distribuidores, acoplamento). Como consequência, 
fica restabelecida a geometria das peças.

O revitalizante é universal, podendo ser usado em 
transmissões automáticas de todo tipo, incluindo as Tip-
tronic®, Steptronic®, CVT, etc.

Vantagens

• Recupera e protege contra desgaste as peças
metálicas sujeitas à fricção.

• Elimina defeitos superficiais.

• Eleva a segurança do funcionamento e aumenta
o prazo da vida útil dos mecanismos de direção.

• Atenua cargas extremas.

• Protege as peças contra desgaste nas condições
do baixo nível do óleo.

XADO Revitalizant EX120 
para transmissões automáticas

1. Inserir a quantidade necessária do revitalizante
no furo de enchimento do óleo (abertura do calibre
de medição) da caixa de câmbio automática.

2. Explorar a viatura no regime habitual.

O tratamento considera-se concluído após passadas 
50 horas de funcionamento do mecanismo ou percorri-
dos 1.500 km.

Modo de usar

8 ml
Art. XA 10031

seringa em blister

8 ml
Art. XA 11031

seringa, embalagem 
para centros de serviço



Nota
O indício característico do início da revitalização é a melhoria do funciona-
mento do mecanismo de direção (redução do esforço no volante, melhoria do 
funcionamento, redução dos ruídos) desde os primeiros quilómetros percor-
ridos após o tratamento.

• Elimina o uivo da bomba devido ao desgaste.
• Reduz esforço no volante.
• Melhora o funcionamento do servocomando hidráuli-

co do volante logo após percorridos 50 –100 km depois 
da aplicação.

• Reduz o nível de ruído e a vibração da bomba do sis-
tema hidráulico.

• Protege as peças contra desgaste nas condições
do baixo nível do óleo.

Vantagens
• Recupera e protege contra desgaste as peças me-

tálicas sujeitas à fricção.

• Elimina defeitos superficiais.

• Eleva a segurança do funcionamento e aumenta
o prazo da vida útil dos mecanismos de direção.

• Atenua cargas extremas.

• Protege as peças contra desgaste nas condições
do baixo nível do óleo.

XADO Revitalizant EX120 
para servocomando hidráulico do volante e equipamentos hidráulicos 

Tratamento do grupo com a capacidade do sistema 
hidráulico de 1 a 2 litros. 
1. Inserir* o conteúdo da seringa no líquido aquecido
até a temperatura de serviço que se encontra no depó-
sito do servocomando do volante.
2. Após inserido o revitalizante com o motor a funcionar,
passados 2 ou 3 minutos fazer girar o volante durante
5 min.
3. O tratamento considera-se concluído após passadas
50 horas de funcionamento do mecanismo ou percorri-
dos 1.500 km.

Modo de usar

8 ml
Art. XA 10032

seringa em blister

8 ml
Art. XA 11032

seringa, embalagem 
para centros de serviço

Revitalizantes EX12019  ||

* Recomenda-se dissolver, previamente, o conteúdo da seringa em pouca quan-
tidade (~ 50 ml) do líquido hidráulico a utilizar. Caso o líquido hidráulico no depó-
sito esteja sujo (não transparente, alterada a cor original, etc.), o mesmo deverá 
ser trocado antes de ser aplicado o revitalizante.

Dosagem
Capacidade do sistema 
de óleo (L) 1– 2

1 2 3

2– 5 5– 8

Quantidade de seringas (8 ml)

Esquema do tratamento Uma só vez
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Test-conector

Vantagens
• Aditivo de óleo para limpeza do sistema de óleo de 

motor diesel com efeito de descarbonização para 
motores à diesel.

• Contém revitalizante.

• O produto é um aditivo ao óleo de motor projetado 
para a limpeza do sistema de óleo de motor de 
caminhões  e veículos pesados.

• Devido aos componentes de limpeza, o produto 
dissolve facilmente todos os tipos de contaminação e 
limpa o sistema de óleo ao nível de pureza técnica; 
elimina depósitos de carbono das ranhuras e 
restaura a mobilidade dos anéis do pistão. Durante a 
lavagem, o retavilizante cria um revestimento protetor 
anti desgaste na superfície das peças do motor.

XADO Xtreme Flush 
Aditivo de óleo para limpeza do sistema de óleo do motor diesel com efeito de descarbonização 
para motores de caminhões a diesel. Contém REVITALIZANT®.

0,5 L
Art. XA 42301 

1. Introduzir o produto no sistema de óleo do motor 
aquecido até a temperatura operacional (óleo usado 
antes da troca).

2. Em caso de contaminação severa do motor, para 
limpeza profunda do óleo e para tratamento anticarbon 
dos anéis do pistão: dirija 150–200 km (100-130 
milhas) no modo regular.

3. Em caso de aplicação regular: deixe o motor em 
marcha lenta por 10 a 15 minutos ou conduza 20 km .

4. Troque o óleo do motor após a aplicação.

Modo de usar

XADO Xtreme Economy
Aditivo de óleo para limpeza do sistema de óleo do motor diesel com efeito de descarbonização 
para motores de caminhões a diesel. Contém REVITALIZANT®.

0,5 L
Art. XA 40278_1 

1. Aplicar o aditivo no tanque de combustível antes de 
abastecer.

Modo de usar

Vantagens
• Reduz perdas instantâneas de fricção entre o 

cilindro e pistão durante a operação do motor
• Economiza combustível
• Seguro para os filtros de partículas diesel (DPF) e 

equipamentos para redução de gases  (SCR)
• Fornece efeito prolongado devido à acumulação 

de modificadores de fricção
• Melhora as propriedades lubrificantes do 

combustível aditivando o diesel.
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Test-conector

Vantagens

• Fabricado com base nos éteres complexos (ésteres)
e complexo de aditivos especiais.

• Possui excelentes propriedades de lubrificação,
é perfeitamente adesivo às superfícies das peças
e caracteriza-se pela elevada estabilidade química
e hidrolítica.

• Aumenta a potência do compressor e eleva o seu
rendimento por conta da ajustagem super-precisa
local das peças.

• Aumenta em até 5% a produção do frio pelos apare-
lhos de ar condicionado.

• Prorroga o prazo da vida útil do compressor 2 a 3 ve-
zes e compensa o desgaste corrente das suas peças.

XADO Refrigeration Oil 
Óleo sintético para aparelhos de ar condicionado das viaturas. Contém o revitalizante atómico.
Elaborado especialmente para condicionadores do ar a funcionar com o agente frigorífico R-134А.
É usado nos aparelhos de ar condicionado domésticos e industriais com agentes frigoríficos  
fluorohidrocarbonetos (HFC).

0,5 L
Art. XA 60203 

ISO-VG 100 

Corresponde aos requisitos das especificações:

Requisitos e autorizações
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