
Descrição
Agente antiaderente, antigripante, de protecção, isen-
to de óleo mineral, não gorduroso, à base de silicone.
Adequado para aplicações no interior e no exterior.
Protege, lubrifica, conserva e isola. Não deixa nódoas.
Anti-estático. Elimina os rangidos, chiadeira e dificul-
dades de engrenagem. Oferece uma protecção a lon-
go prazo contra o desgaste. De aplicação múltipla so-
bretudo nas áreas de trabalho em que se deve evitar
a presença de lubrificantes com óleo e/ou gorduro-
sos ou em que interferem no acabamento.

Características
impregna-
excelente agente desmoldante na soldadura em
atmosferas de gases inertes

-

isola-
elimina rangidos-
odor agradável-
aplicação limpa-
protecção e manutenção de todos os tipos de
plástico

-

Dados técnicos
Base Siliconöl, Spezialbenzin /

silicone oil, special petrol
Gás de propulsão Propan, Butan / propane,

butane
Côr / aspecto farblos / colourless
Densidade a 20°C 0,58 g/cm³
Forma aerosol, flüssig / aerosol,

liquid
Odor charakteristisch /

characteristic

Campos de utilização
Sector automóvel: Os componentes em plástico co-
mo, por ex., pára-choques, grelhas do radiador, spoi-
lers, barras de protecção, capotas de vinil, etc., ga-
nham brilho e não ficam quebradiços. Os componen-
tes em borracha, como por exemplo borrachas da
porta e da capota, batentes em borracha, frisos de
protecção, mangueiras de radiadores, etc., são trata-
dos, não ficam fragilizados, não gelam e não colam.
As calhas dos tejadilhos de abrir e dos assentos, os
rolos dos cintos de segurança, etc. deslizam facil-
mente. Evita chiadeira e rangidos entre os diferentes
materiais, por exemplo entre metal e plástico, etc.

Sector da indústria: É ideal como ajuda de monta-
gem, por exemplo em ligações de tubos flexíveis e
juntas. Protege os contactos eléctricos da
humidade. Para pontos de lubrificação que necessi-
tam de um lubrificante isento de óleos minerais. Evi-
ta chiadeira e rangidos entre os diferentes materiais,
por exemplo entre metal e plástico, etc. Excelente
agente antiaderente na soldadura em atmosferas de
gases inertes. Para a lubrificação de cintas transpor-
tadoras, como ajuda de montagem no fabrico (peças
de borracha e plástico), para a lubrificação de peças
móveis em plástico em máquinas, para a lubrificação
de rodas dentadas em plástico e para a manutenção
de máquinas de venda e de moedas.

Utilização
Pulverizar uniformemente os componentes a tratar.
Repetir o tratamento, se necessário. Não efectuar
próximo de locais de pintura. Não pulverizar sobre
alimentos ou peças da máquina que possam vir a es-
tar em contacto com os mesmos. O tubo de pulveriza-
ção rebatível garante uma pulverização precisa. Com
o tubo de pulverização rebatido, consegue-se uma
pulverização uniforme. Também pulveriza de cabeça
para baixo. 

Embalagens disponíveis
400 ml Lata Aerossol 7389
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A nossa informação baseia-se em estudos cui-
dadosos e pode ser considerada fiável, contudo
só pode aconselhar sem compromisso.
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