
TECNOLOGIA 
ANTI-FRICÇÃO PARA
TODOS OS MOTORES
NANO usa o lubrificante como condutor e 
sob ação da temperatura e pressão fixa-se 
na superfície das peças, criando uma 
barreira anti-atrito resistente ao extremo.

NANO é adequado para veículos de motores 
movidos a gasolina, álcool, flex, diesel e gás 
natural veicular (GNV) e compatível com 
qualquer tipo de lubrificante. 

APLICAÇÕES

NANO CONDICIONADOR
Automóvel O�-Road Moto

Automóvel
Moto

O�-Road

As partidas a frio são responsáveis por 80% do 
desgaste total dos motores, pois durante o ato, 
ocorre atrito entre metais devido a momentânea 
ausência de lubrificação.

Mas ao aplicar NANO, ocorrerá o contato de 
NANO com NANO, o que protegerá a superfície 
metálica e evitará desgastes significativos. 

DIFERENCIAL DE NANO 

As moléculas de NANO fixam-se na superfície 
metálica, chegam a pontos críticos de calor e a 
enrijecem, tornando-a aproximadamente 25 
vezes mais resistente. 

SUPERFÍCIE 25X MAIS RESISTENTE

NANO É VERSÁTIL
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PERFORMANCE
PROTEÇÃO
LUBRIFICAÇÃO

O T-LUB se destaca pela sua versatilidade, já que 
pode ser aplicado em diferentes superfícies, 
protegendo-as e lubrificando-as com a mesma 
intensidade. 

DIFERENCIAL

DESENGRIPANTE, 
LUBRIFICANTE E PROTETIVO 
ANTICORROSIVO PARA 
SUPERFÍCIES METÁLICAS
TYTAN PROFESSIONAL T-LUB é um produto 
desenvolvido para reduzir o atrito e o 
desgaste entre as partes metálicas, 
eliminando ruídos e lubrificando por completo 
devido ao seu alto poder penetrante.

Possui fácil aplicação, podendo
ser aplicado com prolongador, facilitando ainda 
mais a aplicação nos locais de difícil acesso.

APLICAÇÃO SIMPLES E RÁPIDA

TYTAN LUBRIFICANTE MULTIUSO
Automóvel Casa Construção Industrial Náutico

Formulados à base de 
Glicol, os produtos da 
linha dnk Fresh Long Life 
possuem a tecnologia 
OAT (Organic Acid 
Tecnology) que oferece 
proteção completa.

cores disponíveis

FRESH FLUIDO 
ORGÂNICO

Voltada à paixão pelos veículos automotores, a 
DNK possuí um espírito jovem e capta as reais 
necessidades de quem também ama carros. Por 
isso, está constantemente inovando e se 
aprimorando. 

DIFERENCIAIS

Os Fluidos Protetivos DNK evitam o 
superaquecimento do motor, elevando a 
temperatura de ebulição e aumenta a troca 
térmica, tem efeito anticorrosivo e efeito 
anticongelante para os dias frios, lubrificam o 
sistema de arrefecimento e removem borras e 
depósitos, assim, garantindo maior vida útil de 
seu automóvel e reduz custos com manutenção.

VERSATILIDADE

DNK: MAIS QUALIDADE 
E SEGURANÇA PARA O 
SEU VEÍCULO 
Investindo em tecnologia e inovação,  A DNK 
conta com linhas automatizadas em sua 
fábrica, projetadas exclusivamente para 
atender com segurança e tranquilidade todos 
os apaixonados por carros. 

A DNK possuí linhas distintas para cada tipo de 
veículo. Uma delas é a adequada para o seu!

VARIEDADE 

FLUIDO PARA ARREFECIMENTO
Automóvel

Pronto para uso

Lubrifica mangueiras, 
válvula termostática e 
bomba d’água, prologando 
a vida útil de sistemas do 
arrefecimento e motores à 
combustão de veículos 
GNV, flex, álcool, gasolina 
e diesel da linha leve.

cores disponíveis

Long Life 1L

Os produtos da linha DNK 
Antirust possuem 
polímeros sintéticos de 
alto desempenho e 
também aditivos 
antiespumantes que 
auxiliam na manutenção 
da temperatura do motor.

cores disponíveis

ANTIRUST 
FLUIDO
Concentrado

Long Life 1L

Indicada para aplicação 
em sistemas de 
arrefecimento de 
motores endotérmicos e 
também em sistemas 
elétricos automotivos. 

ÁGUA 
DESMINERALIZADA
Pronto para uso

Radiadores e baterias 1L

FRESH FLUIDO 
ORGÂNICO
Concentrado

Long Life 1L

Os aromatizantes FRESH AIR 
possuem design moderno e 
discreto, disponíveis em quatro 
ótimas fragrâncias que podem 
durar até 60 dias.

LINHA FRESH
Os aromatizantes FUNNY AIR 
podem ser utilizados nos mais 
diversos ambientes e, além de 
perfumar, embelezam e 
divertem os locais.

LINHA FUNNY AIR
Os aromatizantes HAPPY AIR 
possuem temas incríveis para 
você estar sempre rodeado de 
boas energias e podem ser 
usados nos mais diversos 
ambientes.

LINHA HAPPY AIR
Possuem um design exclusivo 
em forma de patinha para você 
levar a lembrança do seu pet 
para onde você for, com cores 
alegres e vibrantes e ótimas 
fragrâncias. 

LINHA PET AIR

ODORIZADOR HAPPYNEIS
Automóvel Doméstico

OS AROMATIZANTES 
PERFEITOS PARA O 
SEU VEÍCULO E PARA 
A SUA CASA! 

Os aromatizantes Happyneis são produtos 
versáteis e práticos, quase imperceptíveis, 
que tornam quaisquer ambientes ou 
carros ainda mais agradáveis! 

Os produtos apresentam design moderno e 
funcional, além de temáticas super divertidas 
que tornam qualquer ambiente mais leve e 
perfumado.

DIFERENCIAL

Além de ótimos perfumes, os aromatizantes 
Happyneis possuem ações duradouras que 
prolongam as boas energias!

FRAGRÂNCIA 


