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Benefícios

Descrição

Modo de Emprego

 Proteção anticorrosiva em
todas as superfícies
metálicas;

Anticorrosivo de película oleosa, repelente de
água e humidade, constituído por óleos minerais
e vegetais de alto poder hidrófobo e substâncias
anticorrosivas.

Antes da aplicação do produto, proceder ao
desengorduramento e remoção de todas as
oxidações e incrustações das superfícies a
proteger com um dos nossos desengordurantes
e/ou desoxidantes.

 Pode ser aplicado em metais
tais como: ferro, cobre,
alumínio, bronze, magnésio e
suas ligas;
 Deixa uma película
micrométrica que impede a
oxidação pelo ar, humidade
ou contacto manual;
 Aplicação e remoção sem
ajuda de equipamento
especial, o que não acontece
com outros tipos de
revestimentos tais como laca,
tintas, vernizes ou
revestimentos metálicos;
 Não altera a superfície das
peças.

Características
» Líquido transparente;
» Ligeiramente amarelado;
» Odor característico.

Campo de Aplicação
Proteção anticorrosiva de peças, moldes, cunhos,
ferramentas e equipamentos metálicos em
fabricação, transporte ou armazém. Aplicável nas
indústrias da Construção Civil, Construção e
Reparação Naval, Plásticos e Metalomecânica.

Aplicar por pulverização, com trincha ou por
imersão.
A película protetora poderá ser facilmente
removida com qualquer um dos nossos solventes.

Precauções
Deve assegurar-se a completa cobertura de todas
as superfícies a proteger;
Manter a embalagem bem fechada após cada
utilização.
Períodos de proteção
Peças e equipamentos em armazém: 12 meses.
Peças e equipamentos no exterior: 6 meses.
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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.

