
 

  

CHEMPROTEK-S 

Benefícios 

 Versatilidade 
Pode ser aplicado sobre aço, 
aço zincado, aço inox, entre 
outros; 

 Produto não inflamável e 
isento de silicones; 

 Confere proteção 
anticorrosiva às superfícies 
tratadas; 

 Produtividade acrescida 
(menos “reworking”); 

 Garante a segurança dos seus 
operadores. 

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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Descrição 

CHEMPROTEK-S confere uma grande proteção e 
antiaderência contra salpicos de soldadura em 
peças, equipamentos e ferramentas. 
 

Características 

» Líquido transparente; 
» Cor levemente amarelada; 
» Miscível em água; 
» Forte efeito desengordurante; 

» pH @20C - 8,2; 

» Massa volúmica @20C - 1,1 kg/L. 
 

NOTA: Os valores acima são típicos do produto. No entanto, não 
deverão ser considerados como especificação. 

 

Campo de Aplicação 

CHEMPROTEK-S é utilizável com todas as técnicas de 
soldadura correntes: MIG/MAG, soldadura por 
pontos, soldadura a laser, brasagem, entre outros. 
 

Modo de Emprego 

CHEMPROTEK-S pode ser aplicado puro ou 
diluído com uma concentração mínima de 25%. 
A melhor diluição deverá ser otimizada para 
cada caso. 

A aplicação sobre as partes a proteger pode ser 
efetuada por pulverização ou com pincel. 
Também se pode aplicar na pistola MIG para 
proteção dos consumíveis. 

Para complementar trabalhos de soldadura em 
aços inox, aconselhamos a pasta decapante 
PETROCAPE-SP.  

 

Líquido anti-projeções de soldadura  
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