
 

  

PETROBLOC® 

Benefícios 

 Rápido poder de penetração 
removendo a ferrugem, 
incrustações e corrosão; 

 Lubrifica as peças de modo a 
poderem separar-se, sem 
causar danos; 

 Contém aditivos de proteção 
que formam uma película 
lubrificante que protege as 
peças contra a oxidação e 
desgaste; 

 Facilita o trabalho 
permitindo, em muitos casos, 
a recuperação das peças; 

 Não ataca metais ou as suas 
ligas. 

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 

PETROBLOC® é uma mistura de compostos 
orgânicos de alto poder penetrante, agentes 
anticorrosivos e lubrificantes. 
 

Características 

» Líquido transparente; 
» Ligeiramente viscoso; 
» Cor acastanhada. 
 

Campo de Aplicação 

Com o seu grande poder de penetração 
PETROBLOC® é um poderoso auxiliar na 
desmontagem de todas as peças de difícil 
remoção, calcinadas ou ferrugentas. 
 
PETROBLOC® é recomendado para aliviar e 
lubrificar porcas e parafusos, desbloquear 
fechaduras, fechos, dobradiças, molas, freios, 
correntes e engrenagens nas Indústrias de 
Construção e Reparação Naval, Aeronáutica, 
Metalomecânica, Construção Civil, entre outras. 

Modo de Emprego 

Aplicar por pulverização, pincel ou imersão. 
Aplicar PETROBLOC® sobre a peça calcinada e 
deixe atuar alguns minutos. 

Quando os componentes estiverem embebidos, 
podem ser aliviados. 

Depois da aplicação não remova o produto dado 
que este mantém as suas propriedades 
antioxidantes e lubrificantes. 
 
 

Desbloqueante de porcas, parafusos e dobradiças 
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