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LANCAR LCA é um produto de limpeza do circuito de óleo 100% seguro, que elimina os 
depósitos de sujidade que se geram nos motores, caixas de velocidades e diferenciais. O seu 
uso antes da mudança de óleo faz com que estes mecanismos se mantenham em ótimas 
condições, aumentando a duração dos novos lubrificantes a adicionar. 

 

 

CARACTERISTICAS 
- Limpeza 100% segura á base de óleos, dispersantes e detergentes que protegem o motor ou caixa durante a limpeza.  
- Não contem dissolventes que possam danificar juntas e retentores.  
- Prepara o motor ou caixa para o óleo novo, fazendo com que estes trabalhem em melhores condições.  
- Seguro para uso a cada mudança de óleo. Especialmente eficaz em veículos que realizem percursos curtos em cidade, que utilizem    
  combustível de baixa qualidade ou façam mudanças de óleo muito espaçadas entre si. 
- Ajuda a equilibrar as compressões, libertando segmentos obstruídos.  
- Ajuda a eliminar ruídos de touches hidráulicas, restaurando a sua carga. 
- Limpa os veios de lubrificação do turbo, recuperando a pressão do óleo e melhorando a lubrificação. 
- Nos casos em que se usa LANCAR LCA para eliminar ruídos de touches, consumo por segmentos, etc, é recomendado adicionar  
  LANCAR TA ou LANCAR CERAMIC na mudança de óleo seguinte para intensificar o efeito. 
- Cumpre a sequência IIIG no motor GM 3.8L/V6. 
- É compatível com todos os tipos de óleos de motor. 
- Compatível com fluidos ATF. 
- Não é compatível com caixas de velocidades tipo CVT ou DCT. 
 

 

 APLICAÇÕES 
Aplicável em motores tanto a gasolina como a diesel. 
Caixas de mudanças automáticas e manuais (que não sejam CVT ou DCT), 
redutoras, multiplicadoras, etc. 

 

 

INSTRUÇÕES DE USO 
- Adicionar a dose recomendada ao óleo velho do motor ou caixa. 
- Manter o veículo a trabalhar ao relantin durante 15-20 minutos.  
- Por último, drenar o óleo velho pelos procedimentos habituais. 

 

 
DOSE 

 

Motores 4T automóveis e transmissões – Emb. de 350ml para cárter de até 5L. 
 
Motores 4T industriais e transporte pesado – Emb. de 1L para cárter de até 20L. 
 
No caso de problemas graves (ruído de touches, segmentos agarrados…) 
recomenda-se dobrar a dose. 

 

  
CÓDIGO E EMBALAGEM 

350 ml 
1000 ml 

 

 


