
Descrição do Produto
Massa de elevada performance à base de complexo de lítio para
lubrificação de elementos sujeitos a cargas elevadas. As suas
excelentes caraterísticas de estabilidade, proteção a cargas
elevadas e temperaturas de operação. Agente desmoldante e de
conservação. Prolongada resistência à humidade e água salgada.
Resistente a temperaturas compreendidas entre -30°C e +120°C.

Características
• Contém massa de lítio

• Reduz o desgaste e os custos de manutenção

• Protege contra a corrosão de metais

Aplicações
Indicado para a lubrificação de rolamentos, fusos, eixos, correntes,
engrenagens, dobradiças, guias, automóveis, construções
metálicas, etc. Lubrifica peças móveis e superfícies deslizantes.

Instruções de aplicação
Limpar cuidadosamente a superfície a lubrificar com spray de
limpeza TECTANE removendo todos os vestígios de lubrificantes
anteriores. Agitar vigorosamente a embalagem. É MUITO
IMPORTANTE AGITAR O AEROSSOL DURANTE DOIS
MINUTOS, ATÉ SER BEM AUDÍVEL O SOM PROVOCADO PELA
BOLA METÁLICA NO SEU INTERIOR, GARANTINDO ASSIM QUE
O PRODUTO SAI DA EMBALAGEM NA CONSISTÊNCIA IDEAL.
Pulverizar sobre a superfície a uma distância de aproximadamente

20cm. Após cada utilização, deve purgar-se a válvula, voltando a
lata para baixo e pulverizando várias vezes por breves instantes,
até sair apenas gás. 

Informação adicional

Base Lithium grease

Conteúdo sólido 26.1

Densidade 0.665

Pressão a 20c bar 4.0

Pressão a 50c bar 7.1

Resistência ao gelo durante o
transporte

Up to -15°C

Taxa de extrusão gs 1.6

Estes são valores típicos 

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

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. 
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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.
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