


O início…

“Desenvolva lubrificantes de bicicleta da melhor qualidade e melhor 
desempenho. Formule-os com ingredientes que respeitem o meio ambiente. 

Comercialize-os honestamente. Coloque preços de forma justa”.

Essa foi a declaração de missão sobre a qual a Finish Line foi lançada e a que conti-
nua a guiar a marca até hoje. Em 1988, a disponibilidade de lubrificantes de bicicleta 
tecnicamente avançados que melhoravam o desempenho de sistemas de trans-
missão multi engrenados sofisticados era extremamente limitada. Os lubrificantes 
domésticos simplesmente não abordavam os requisitos de lubrificação específicos 
das bicicletas e a ampla gama de condições em que eram usados. Em março de 
1988, Henry (Hank) Krause, recém-saído das fileiras da Mobil Corporation, fundou  
a Finish Line Technologies, Inc.



Limpeza

Nossos produtos para limpeza oferecem tudo aquilo que é necessário para uma bike, e ainda
no estilo que você quiser utilizar.

Desengraxante Citrus

44578 355 ml 44579 580 ml 44580 3.77 L

O Desengraxante Citrus é formulado com um poderoso e natural extrato de citrus, para que 
a engrenagem da bicicleta se limpe rapidamente e fique sem resíduos após o enxague. Esta 
tecnologia vai quebrar e remover toda sujeira, graxa, óleo e cera que se forma nos compo-
nentes da engrenagem da bicicleta.

Desengraxante Speed Bike

Nova tecnologia de “desengraxante a seco”. O desengraxante 
Speed remove graxa, sujeira, inclusive do disco de freio (evitar 
contato com as pastilhas de freio) instantaneamente. Ele evapora 
rapidamente. Não é necessário enxágue e não deixa resíduos. Ótimo 
para correntes, rotores de freio e pivôs internos de câmbio. Dispensa 
qualquer úmidade ou água.

44640 558 ml

Super Bike Wash
O Super Bike Wash irá limpar rapida-
mente a sujeira da sua bike. Simples-
mente borrife na sua bicicleta e, em 
seguida, limpe-a. Também disponível 
em um concentrado de 475 ml que 
faz 4 litros! Super Bike Wash não  
é tóxico, é um produto biodegradável 
e seguro para o uso em todas as 
partes da bicicleta.

44575 1L 44576 475 ml



Desengraxante EcoTech

44639 120 ml 44581 355 ml 44582 580 ml

Forte e seguro! Limpa as partes metálicas mais sinistras, mas é seguro o suficiente para usar 
em peças como anéis de borracha, e etc. O Desengraxante de correntes de bicicleta EcoTech 
é um produto biodegradável, 100% ativo (sem água). A corrente e as engrenagens da bicicleta 
serão limpas mais rapidamente e muitas vezes sem a necessidade de utilizar uma escova.

Removedor de Ferrugem Chill Zone

44610 180 ml

Chill Zone funciona como mágica!

Antes de desistir de um parafuso ou corrente enferrujada, dê uma
chance ao Chill Zone. Um gás refrigerante especial que congela 
metal até -50° F / -45° C, causando uma contração do metal 
e micro-rachaduras na ferrugem.

Kit Escovas

44590

O jogo de escova da Finish Line tem 5 escovas que permitem ao 
ciclista limpar todas as peças e componente de sua bicicleta. Estas 
são as escovas que os mecânicos da equipe Finish Line usam 
o tempo todo!



Limpador Profissional de Corrente

Nosso design patenteado de escova tripla agora
possui 4 almofadas de limpeza lateral, um magnetto 
embutido e um ângulo de saída de 30 graus. Inclui 
um lubrificante Multi Degreaser de 120 ml e um 
lubrificante de 60 ml. Também vendido separada-
mente sem desengraxante ou lubrificante.

44584 44585

Escova Grunge Brush

Uma ferramenta de limpeza para serviços 
pesados. Use-a seca para remover lama 
pesada, ou molhada com desengraxante
para retirar toda a sujeira.

44587 44588

Aplicador de Lubrificante para Corrente

Qual é a melhor maneira de lubri- 
ficar a corrente da bicicleta? Agora 
existe uma resposta exata para 
esta pergunta:

O No Drip Chain Luber funciona 
com qualquer lubrificante de bici- 
cleta (todas as viscosidades). Ele 
também funciona com desengra- 
xante.

4459744596



Showroom

44577

O Show Room possui a tecnologia Protetora de Superfícies Teflon 
da DuPont para promover uma proteção brilhante de longo prazo. 
Não contém abrasivos. Seguro para ser usados em qualquer parte 
da bicicleta, incluindo fibra de carbono e cromo. Repele sujeira para 
facilitar uma limpeza posterior.

Corda de Microfibra

44589

É a melhor ferramenta de detalhamento! Perfeito para limpar o 
cassete, anéis de corrente dianteiros, rodas, cubos e eixos, freios, 
suporte inferior / interface de manivela e muito mais.

Pacote Premium

44594

Limpe seu quadro, guidão, haste, selim e
o canote com o Super Bike Wash.

Remova toda a sujeira e o lubrificante 
antigo da corrente com o Desengraxante 
EcoTech.

Por fim, mantenha sua bicicleta lubri-
ficada com o nosso Lubrificante Seco.

44595



Kit Pro Care

44591

O essencial para os cuidados com a sua bicicleta! O Kit Pro
Care da Finish Line inclui seis dos itens necessários para cuidar de 
sua bicicleta e proteger seu investimento. Uma bicicleta limpa e 
lubrificada dura muito mais tempo, além de ser muito mais divertida!

Kit de Reconstrução

44586

Todas as peças necessárias para trazer o seu limpador de corrente 
de volta à condição de novo. Três novas rodas de escova, novos 
eixos e duas novas almofadas de lavagem. 

Lubrificante 1-Step

Ideal para ser utilizado em correntes, 
cabos e câmbios, sobretudo para 
usuários que desejam praticidade e 
rapidez na lubrificação, sendo que com 
um único produto, basta uma passagem 
para se limpar a corrente e outra para se 
lubrificá-la.

44566 44567

Lubrificantes

O estilo de pilotagem, o tipo de bicicleta usada, as condições climáticas e as preferências 
pessoais, irão influenciar a sua decisão de usar um ou mais dos seguintes lubrificantes:

120 ml 240 ml



Lubrificante Seco

44638 19,3 ml 44552 60 ml 44553 120 ml

Fornece excelente lubrificação, e não atrai muita sujeira para sua bicicleta.
Características: penetração, qualidade superior, óleos sintéticos, e fluoropolímeros de Teflon. 
Use na corrente, nos cabos, freios e câmbio. Nosso mais popular e versátil lubrificante, 
perfeito para condições de condução diária dentro ou fora da estrada.

44554 240 ml 44556 946 ml

Lubrificante Úmido

44637 19,3 ml 44557 60 ml 44558 120 ml 44559 240 ml 44561 946 ml

Óleos sintéticos super duráveis.

Características: polímeros especiais, aditivos 
anti-desgaste, modificadores de atrito e muito mais!! 
Nosso lubrificante mais forte, e o
mais duradouro.



Lubrificante Cerâmico Úmido

Este lubrificante totalmente sintético 
e úmido é melhorado com plaquetas 
de nitrado de boro e micro partículas 
de fluoropolímero que constrói uma 
camada de cerâmica nas superfícies de 
fricção do câmbio para deixá-lo mais 
silencioso e deixá-lo mais suave.

44544 44545

Lubrificante Cera Cerâmico

É um lubrificante a base de cera avançado 
com micro plaquetas de cerâmica de nitrito 
de boro e micro partículas de fluopolimero 
que constrói uma película de cerâmica 
em superfícies de fricção. A cada vez que 
este lubrificante é aplicado, a película de 
cerâmica é realçada.

44546 44547

Lubrificante de Cera

44548 44549 44550

Lubrificante de cera desenvolvido da parceria entre a Finish Line e a DuPont. Este lubrificante 
a base de cera usa a combinação de polímeros da DuPont Krytox para fricção e a liga de 
metal molibdênio para suportar pressões extremas. KryTech deixa uma camada de filme 
limpa e seca de cera que não contém óleo.

44551

60 ml 120 ml

60 ml 120 ml

60 ml 120 ml 240 ml 946 ml



Lubrificante para Pedal e Taco

44568

Os pedais de encaixe requerem manutenção para terem um ótimo 
desempenho e uma longa vida útil. Formulado especificamente com 
fluoropolímero de Teflon e resinas de ligação, esse lubrificante cria 
uma película protetora ultra-seca que reduz o atrito, e evita qualquer 
desgaste prematuro.

150 ml

Ceramic Grease

É chamado de “Graxa de Cerâmica“ 
porque é formulada com sub-micron 
partículas de nitreto de boro (cerâmica). 
Aprimorado com fluoropolímeros e óleos 
sintéticos não tóxicos. Esta graxa de alta 
qualidade irá otimizar o desempenho  
e eficiência dos rolamentos.

44569 44570

Graxas

O estilo do ciclista, o tipo de bicicleta usada, as condições climáticas e as preferências 
pessoais, irão influenciar a decisão na hora de escolher qual das seguintes graxas utilizar:

60 g 450 g 

Extreme Fluoro

44611

O Fluoro Extremo é uma graxa que é formulada com 100%
Ingredientes fluoro DuPont®! Ela fornece uma extrema proteção 
antidesgaste. Usar em pontos de fricção, como pivôs, mola 
e rolamentos, especialmente rolamentos cerâmicos.

20 g



Graxas Premium

Acessórios

44574 44607

A lendária graxa sintética é formulada 
com Teflon, fluoropolímero, agentes 
inibidores de corrosão e uma excep-
cional película de óleo sintético que não 
se rompe, mesmo sobre peso extremo 
ou quando totalmente submerso na 
água. Essa é a graxa utilizada pelos 
principais fabricantes e montadores de 
bicicletas.

44571 44572

44653 240 ml 44654 1 L 44655 3,78 L

A tecnologia FiberLink® está presente nesse item. Utilizando as fibras DuPont® e Kevlar®, 
as vedações FiberLink® são extremamente eficientes quando entram em contato com um 
furo. Quando um furo acontece, as fibras entram na ferida e rapidamente param a perda 
de ar. À medida que o pneu se flexiona durante o percurso, a malha FiberLink aperta-se 
e reforça-se, criando uma vedação precisa e duradoura.

Selante

100 g 457 g

Ótimo para fornecer 
precisamente quanti-
dades exatas de graxa 
onde você precisar 
ao lubrificar pedais, 
cubos, suportes inferio-
res, parafusos e etc.

Grease Gun:
Evita a soldagem a frio, 
especialmente aquelas 
sujeitas a pressões 
extremas e condições 
de umidade,  como 
roscas de parafusos, 
canotes, pedais,  supor-
tes   inferiores e etc.

Anti-Seize:



Óleo para Suspensão

44601 475 ml 44602 475 ml 44603 475 ml

Fluido de suspensão específico para bicicleta Premium. Esta mistura sintética tem formulação 
100% compatível com todos os sistemas de suspensão. Entrega desempenho consistente do 
começo ao final da pedalada.

44604 475 ml 44605 475 ml

2,5 wt 5 wt 7,5 wt 10 wt 15 wt

Óleo Stanchion

44608

O Stanchion é um líquido puro composto por óleo de fluoropo-
límero. Tão escorregadio que melhora o deslizamento superficial 
do Teflon em superfícies revestidas! Esse produto irá melhorar 
o desempenho, estender a vida e condicionar a borracha do suporte 
de garfo, e dos anéis de vedação.

15 g

Spray para Suspensão

O Max Suspension Spray é um profissional no combate ao atrito. 
Um lubrificante que maximiza o desempenho da sua suspensão! 
Melhora o desempenho de garfos antigos e novos - mesmo aqueles 
com suportes revestidos. 

44609

Itens para Suspensão

Temos os melhores itens para suspensão de bicicleta do mercado! Otimize em muito a vida 
útil da sua suspensão, com os produtos da Finish Line.

266 ml



Outros Itens

Óleo para Freios

Dois novos fluidos para freios de alta 
performance. O Óleo Mineral que foi feito 
para Shimano e Magura, e uma fórmula 
avançada do DOT para o restante. 
Formulado especificamente para o siste- 
ma de freios da bicicleta. Feito para 
fornecer o máximo de vida útil e o melhor 
desempenho para uma frenagem ideal.

44598 44599120 ml 120 ml

Fiber Grip

Testado e aprovado pelos principais fabri-
cantes de peças em carbono, foi especial-
mente desenvolvido para criar fricção 
no acoplamento das peças e reduzir  
a derrapagem entre surpefícies de fibra 
de carbono. Com fiber Grip o mecânico 
ou ciclista elimina o ajuste excessivo  
de braçadeiras para fazer ligações 
seguras preservando e aumentando  
o tempo de vida útil de canotes, selins, 
espigões, tubos e guidão44606 4464450 g 450 g

E-Shift

Câmbio eletrônico é o próximo passo da evolução nas transmissões 
de bicicletas. Devido à eletrônica sensível e muitos fios, com esse 
tipo de mecânica a limpeza com segurança e com componentes 
desengraxantes é mais importante do que nunca. Com a sua formu-
lação única, o E-Shift pode rapidamente e com segurança remover 
a umidade, areia e sujeira de qualquer grupo eletrônico.

44583 265 ml



E-Bike

O lubrificante e-Bike é formulado especificamente para lubrificação 
de conjuntos de transmissão de assistência elétrica, que estão 
sujeitos a pressão e torque particularmente altos, e por isso, o lubri-
ficante ideal para esse tipo de bicicleta precisa ter componentes 
expecíficos, e esse é o caso do e-Bike.

44592 120 ml
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