
Descrição do Produto
Spray lubrificante e inibidor de ferrugem com elevado poder
desincrustante. Resolve de forma rápida e sem esforço inúmeros
problemas associados à produção, manutenção e reparação de
equipamentos. A criteriosa seleção das matérias primas resulta
num efeito imediato sobre as ligações corroídas. A elevada
capilaridade e fluidez permitem uma penetração profunda mesmo
nos locais de difícil acesso. Os componentes anticorrosivos evitam
o reaparecimento de ferrugem nas áreas tratadas. A embalagem
permite um fácil e seguro manuseamento e também um
doseamento preciso através da sua aplicação na área específica a
tratar.

Características
• Desbloqueia

• Protege contra o desgaste e corrosão

• Lubrificante

• Elimina ruídos e chiadeiras

• Limpa e protege sem danificar

• Contém MoS2 (Dissulfeto de molibdênio)

• Alto poder de impregnação

Aplicações
Desatarraxar porcas e parafusos oxidados. Desbloquear ligações e
uniões corroídas. Proteção duradoura contra a corrosão. Lubrificar
superfícies deslizantes. Remover ruídos e o ranger causado pela

falta de lubrificação. Limpeza de cabos de travões e correntes de
todos os tipos, mantendo-os em bom estado de conservação.
Manter as peças brilhantes e livres de ferrugem durante o período
de armazenagem.

Instruções de aplicação
Agitar vigorosamente a embalagem antes de usar. Pulverizar o
produto sobre toda a área a tratar. Após alguns minutos as ligações
emperradas podem ser facilmente desatarraxadas.

Informação adicional

Base Hydrocarbons

Conteúdo sólido <1

Densidade 0.704

Pressão a 20c bar 4.2

Pressão a 50c bar 7.9

Resistência ao gelo durante o
transporte

Up to -15°C

Taxa de extrusão gs 1.8

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
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.
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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.
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