
 

  

PETROCAR® 88 

Benefícios 

 NÃO INFLAMÁVEL; 

 Forte ação penetrante, 
emulsionante e 
desengordurante. Não ataca 
os metais ou as suas ligas; 

 Dissolve óleos, gorduras, 
carvão, massas consistentes, 
tintas e vernizes; 

 Rompe as camadas de carvão 
e pintura sem as dissolver; 

 Depósitos insolúveis de 
matéria mineral e orgânica 
são amolecidos e facilmente 
removidos; 

 Elimina os processos de 
raspagem que têm como 
inconveniente a deterioração 
das peças. 

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 

PETROCAR® 88 é uma combinação de solventes de 
penetração rápida, inibidores de corrosão, 
emulsionantes e aceleradores especiais, 
protegidos por um selante a fim de evitar a 
evaporação dos componentes mais voláteis. 
 

Características 

» Líquido transparente; 
» Castanho-escuro; 
» Odor característico. 
 

Campo de Aplicação 

Indicado para a remoção rápida e eficaz de todo o 
tipo de sujidade (gorduras, carbonizações, massas 
consistentes, pinturas e resíduos de óleo), de peças 
e acessórios de máquinas tais como pistões, 
carburadores, bombas e blocos de motor, 
garantindo assim uma perfeita combustão, a 
diminuição do consumo de carburantes e o 
prolongamento da vida dos motores. 

Recomendado também o seu uso nos vários 
processos de produção e recuperação de partes ou 
componentes de máquinas. 

Modo de Emprego 

PETROCAR® 88 deve ser utilizado sem diluições 
nem aquecimento, pelo método de imersão. 

Proceder a uma limpeza prévia das peças. Colocá-
las num cesto de arame ou utilizar um guincho no 
caso de peças grandes e pesadas. Mergulhar as 
peças completamente em PETROCAR® 88. 

O tempo de atuação varia entre 30 minutos e 2 
horas consoante a natureza e espessura de 
resíduos a remover. 

Finda a operação, retirar as peças e enxaguar bem 
com um jato de água e proceder à secagem com um 
pano ou ar comprimido. 

Para limpezas mais difíceis, deve-se prolongar o 
tempo de atuação. 

Descarbonizante a frio por imersão 
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