
Manutenção AdBlue 
Com a Locarent 

O que é? 
A preocupação com as alterações climáticas é cada 
vez mais um assunto premente na nossa sociedade 
e o setor automóvel é um dos mais visados pelas 
normas europeias para a redução de emissões de 
gases poluentes. A Norma EURO 6, introduzida em 
setembro de 2015, veio limitar ainda mais as 
emissões destes gases, incidindo principalmente 
sobre os veículos a diesel. Assim sendo, as marcas 
automóveis tiveram de encontrar soluções 
tecnológicas que permitissem o cumprimento 
destas normas. O sistema SCR – Redução Catalítica 
Seletiva – é uma das formas encontradas pela 
indústria automóvel para reduzir as emissões de 
óxidos de azoto (NOx), prejudiciais à saúde humana 
e uma das causas da poluição atmosférica. Este 
sistema é eficaz no seu objetivo quando é injetado o 
líquido AdBlue (que não é um aditivo combustível), 
que reduz a emissão de óxidos de azoto 
transformando-os, através de uma reação química, 
em gases inofensivos. 
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Como devo utilizar o AdBlue? 
Tal como o combustível, o AdBlue é um líquido 
consumível, que deverá ser abastecido com alguma 
regularidade num posto de abastecimento de 
combustível (a maioria já tem disponível) ou 
idealmente numa Oficina. Desta forma, cada veículo 
tem uma entrada autónoma para o respetivo 
depósito de AdBlue que poderá ser encontrada 
junto da entrada do depósito de combustível, na 
mala ou no compartimento do motor, dependendo 
do veículo.  
O consumo deste líquido varia em função de vários 
fatores: tipo de  condução, temperatura de  
funcionamento  do sistema e temperatura 
ambiente sendo que, em média, o consumo varia 
entre 1,5 a 2,5 litros a cada 1.000km.  

Não atestar regularmente o depósito de AdBlue 
poderá implicar o não arranque do automóvel, pelo 
que deverá ter sempre em atenção os sinais de 
alerta de abastecimento e autonomia da sua viatura. 
O AdBlue não é considerado perigoso mas deve ser 
manuseado com precaução pois pode causar 
irritação na pele e nos olhos. É também um produto 
suscetível a contaminações que poderão prejudicar 
a eficiência do sistema, pelo que é aconselhável o 
atesto numa oficina. 



O novo serviço Manutenção AdBlue Locarent  

A Locarent tem para si a solução ideal para o AdBlue, oferecendo-lhe a possibilidade de incluir na sua renda 
o Serviço de Manutenção AdBlue que lhe trará apenas vantagens: 
 
 

Garantia de um preço competitivo;  

Valor Incluído na renda mensal, assegurando uma previsibilidade de custos;  

Sem preocupação no controlo dos atestos da sua frota;  

Sem necessidade de acertos com os seus colaboradores;  

Acesso à nossa rede de oficinas sem necessidade de marcação, garantindo rapidez no serviço. 

 

Adira já ao Serviço Manutenção AdBlue contactando o seu Gestor, ou através da nossa Linha de Apoio 
ao Condutor. 
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Saiba mais em www.locarent.pt 

Cliente CaixaRenting 

800 200 032 em Portugal 

(+351) 21 440 50 29 no Estrangeiro 

Cliente NBRenting 

800 206 539 em Portugal 

(+351) 21 383 55 70  no Estrangeiro 

Linha de Apoio ao Condutor 


