
Descrição do Produto
Spray lubrificante de elevada performance, com forte poder de
refrigeração durante os processos de fricção, corte, perfuração,
fresagem, raspagem, etc.

Características
• Lubrificante isento de óleos minerais / biodegradável

• Acelera o processo de maquinação, reduzindo as falhas

• Reduz o atrito e as vibrações

• Excelente aderência às superfícies

• Elevada resistência à temperatura

• Forte poder de refrigeração

• Prolonga o tempo de vida útil das ferramentas

• Permite velocidades de rotação elevadas

• Não contém cloro, chumbo, enxofre, cádmio, nitritos,bário, PCB
ou formaldeídos

Aplicações
Pode ser utilizado sobre diferentes tipos de aço, ferro fundido,
cobre, latão, alumínio e outras ligas.

Instruções de aplicação
Agitar vigorosamente a embalagem antes de usar. Limpar a
superfície a tratar e pulverizar. Aplicar o spray sem diluir. Não
misturar com óleos minerais ou quaisquer outros líquidos. As

superfícies em cobre ou liga de cobre devem ser lavadas
imediatamente após a finalização do trabalho realizado.

Limitações

Preparação da superfície e acabamento

Limpeza

Color(s)
• Incolor

Embalagem
• Aerosol 

Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do

produto 

Validade
Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e
+25°C e abrigado da luz solar. Validade de 12 meses após data de
fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de
armazenagem.

Segurança
Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a
aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou
através do site oficial Den Braven.

Garantia/Responsabilidade
Bostik garante que o produto está de acordo com as respetivas
especificações durante a vigência do seu prazo de validade. 

Aviso Legal
As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso
conhecimento e experiência. A Bostik não pode ser responsabilizada por quaisquer erros , imprecisões ou erros
editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em
que o produto foi adquirido. A Bostik reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de
aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou
documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins
pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e
não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda ,
disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Tectane Óleo de Corte
CO 507 

Ficha Técnica

Bostik Portugal 
Rua da Quintã Lote 6, 4700-023 Braga 
T +351 253300810 | E info.portugal@bostik.com

14-02-2021
13:54:04

UTC


