
 

PETROSOLV-E 

Benefícios 

 NÃO INFLAMÁVEL. Permite 
uma maior segurança na sua 
utilização; 

 A tensão disruptiva (cerca de 
13.000 V) permite a sua 
utilização em equipamentos 
elétricos em funcionamento 
ou desmontados; 

 Elevada pureza. Não deixa 
resíduos; 

 Desagrega e dissolve 
rapidamente óleos, 
lubrificantes, ceras e gorduras 
difíceis de remover; 

 Não ataca tintas, borrachas, 
elastómeros, plásticos, vidros 
ou qualquer outro tipo de 
metais; 

 Velocidade de evaporação 
controlada, mantendo-se 
mais tempo a atuar nas 
superfícies; 

 Praticamente inodoro. Não 
liberta quaisquer tipos de 
vapores; 

 Isento de compostos 
aromáticos, fluorados e 
clorados; 

 Não ataca a camada de 
ozono. 

Todos os produtos fabricados pela PETROCHEM são ensaiados no seu Laboratório de Análises, Acreditado pelo Instituto Português de Acreditação (certificado nº L0171). 
 
As recomendações sugeridas são baseadas numa longa experiência prática e laboratorial, servindo apenas como orientação. 
Dado que a aplicação dos produtos está fora do nosso controlo, a nossa responsabilidade é limitada apenas à manutenção das suas características.  
A PETROCHEM recomenda, em caso de dúvida, a realização de ensaios prévios. As imagens são meramente ilustrativas. 
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Solvente dielétrico para equipamentos elétricos 

Modo de Emprego 

PETROSOLV-E deve ser usado sem diluições à 
temperatura ambiente. 

Aplicar por pulverização, com pincel ou por 
imersão. Após a limpeza, secar com pano, ou 
aplicar jato de ar comprimido, para reduzir o 
tempo de secagem.  

Pode ser utilizado com a lavadora elétrica “Parts-
Washer”. 

Descrição 

Combinação de solventes petroquímicos, não 
aromatizados, provenientes de uma síntese 
catalítica. 
 

Características 

» Líquido transparente; 
» Incolor; 
» Baixa viscosidade; 
» Praticamente inodoro. 
 

Campo de Aplicação 

Utilizado na limpeza e desengorduramento a frio 
de peças, equipamentos elétricos e eletrónicos.  

Aplicável em todas as áreas onde não seja 
aconselhável a utilização de desengordurantes 
aquosos e se pretenda uma secagem rápida. 
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