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A TECNOLOGIA 

A é uma tecnologia inovadora alemã que tem como objectivo a redução de custos nos veículos dos nine® 
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. 

A tecnologia nine® é dividida em 5 linhas: 

(motores) Motor Renew 

(caixas de engrenagens) Gear Renew 

(caixas de diferenciais) Differencial Renew 

(caixas de diferenciais automáticos) Automatic Renew 

(sistemas hidráulicos) Hydraulic Renew 

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

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

ESTUDOS 
 
A tecnologia nine® já demonstrou sucesso e a sua eficácia em vários exames e testes na Europa.  
Os testes foram realizados por utilizadores e também por várias agências de pesquisa independentes. 
Foi certificada pela TÜV Thüringen, o maior e independente órgão de certificação da Alemanha, que 
confirmaram os bons resultados de  nine®.
E DEKRA , a associação para as 40.000 empresas de automóveis na Alemanha, que também tem o seu 
próprio centro de especialização e pesquisa, certificando em carros e motocicletas. nine® 
 
Confira os estudos dos casos de sucesso no sector de transportadoras na Alemanha e em Portugal. 
 

MELHOR IAS  
Limpeza 
Limpeza das superfícies de atrito, independente das condições actuais do óleo lubrificante. 

Viscosidade nas zonas de atrito  
Aumento da viscosidade nas zonas de atrito 

Capacidade térmica  
Aumento da capacidade térmica do lubrificante 

Resistência superficial  
Aumenta a resistência superficial 

Renovação  
Renova eficazmente as superfícies desgastadas 

http://nanotechnoapp.com.br/#certificados-session
http://nanotechnoapp.com.br/#certificados-session
https://drive.google.com/open?id=0B-gPJpOhlle2dVFyTHN3UlQ3SXhLenpoRjJwT21rMGZZNVBj


 

www.facebook.com/ecoenergia21   
  

 

Página 2 de 2 
Rua Afonso de Paiva 12, 1º Esq. • 2725 – 212 Mem Martins • Tel.: 935 804 175 - 929 308 526 • E - Mail: ecoenergia21.energy@gmail.com 
GAIRIFO – ENERGY SOLUTIONS, LDA.     •   Contribuinte PT 514030445     •   Caixa Geral de Depósitos IBAN:  PT50 0035 0457 00027648 030 89 
 

Nano-camada elástica  
Cria uma nano-camada elástica que absorve a energia sem sobrecarregar a superfície 

Endurecimento da superfície  
Cria um micro-endurecimento da superfície 

Protecção  
Protege a estrutura das partículas do lubrificante e melhora as propriedades da película fina de óleo 

Capacidade  
Maior capacidade e melhores características dinâmicas do equipamento 

Durabilidade  
Durabilidade do produto depois de introduzido no activo e de 400.000 km ou 12.000 h 

Protecção contra corrosão electroquímica  
Protecção das superfícies de atrito contra a corrosão electroquímica 
 

REDUÇÕES  
Desgaste 
Redução do desgaste, devido a modificação da superfície de atrito e da tensão superficial 

Contaminação  
Redução da contaminação do óleo através da prevenção da degeneração da superfície 

Coeficiente de atrito  
Redução do coeficiente de atrito através das novas propriedades da superfície bem como através da 
modificação das propriedades da película de óleo 

Consumo de óleo  
Redução drástica do consumo de óleo e aumento da sua vida útil 

Manutenção  
Redução do custo de manutenção, devido ao prolongamento da vida útil das partes lubrificadas 

Consumo de combustível  
Redução do consumo de combustível/energia entre 5% e 14% 

Emissões  
Redução das emissões (CO2, CO, NOx e SOx) 

Ruído  
Redução do ruído 
 


