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FUNÇÃO: Protetivo anticorrosivo para superfícies metálicas. 
 
CARACTERÍSTICAS E INDICAÇÃO DE USO:  
Excelente protetivo inibidor de corrosão. Protege contra a corrosão, por longos períodos, equipamentos sem pintura armazenados, 
mesmo ao ar livre, ou expostos à maresia. Forma filme homogêneo, ceroso, sem tack, flexível e super protetor.  
Não trinca com a variação de temperatura ou vibração. Proteção anticorrosiva e lubrificante para moldes e peças estocadas, 
recém-usinadas, sem pintura ou para exportação. Pode ser facilmente removido com solvente. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Características  Análises Típicas 

Aparência e cor  Líquido escuro 

Ponto de fulgor (ºC)                        30 ºC. 

Densidade (g/cm3)                        0,900 

Taxa de Evaporação (Ac Butila= 100)                        80 

Corrosividade ao cobre                        1 

Resistência de câmara salina - ASTM B117                        300 h min. 

 
MODO DE  USO: 
Antes de usar o produto, verificar se nas proximidades não há fontes de ignição e calor, sob risco de incêndio. 
 
O produto está pronto para uso. O Produto é Inflamável.  
Antes de usar o produto, verificar se nas proximidades não há fontes de ignição e calor, sob risco de incêndio.  
O local deve ser bem arejado, evitar a inalação de vapores. Aplicar o produto diretamente sobre a superfície a ser protegida, 
espalhar uniformemente com auxílio de pincel ou pistola de pulverização. A evaporação é rápida com a formação de filme ceroso 
sem tack, repita a operação se for necessário um filme mais espesso. Para a remoção do filme esfregar com estopa impregnada 
com solvente aromático ou thinner.  
 
VALIDADE 
24 meses. 

 
RENDIMENTO MÉDIO 
Variável dependendo da superfície. 
 
COMPOSIÇÃO 
 Hidrocarbonetos derivados de petróleo, agentes protetivos anticorrosivos. 

 
PRECAUÇÕES DE USO 
Leia atentamente o rótulo antes de utilizar o produto. Durante a aplicação utilize luvas de borracha, máscara contra vapores 
orgânicos e óculos de proteção. Mantenha a embalagem bem Fechada. CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E 
DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.  
Em locais confinados (reservatórios), além de EPIs, faz-se necessário a renovação constante de ar por insuflamento e exaustão 
externa. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o 
rótulo do produto. Caso ocorra contato com a pele ou olhos lave imediatamente com água em abundância. 
Em caso de emergência ligue: CEATOX 0800 0148110 

 
EMBALAGENS 
De: 900mL, 3,6L,18L e 20L 
 
GARANTIA LIMITADA 
As informações que esta ficha técnica fornece representam a fidelidade e a confiança de que são exatas e precisas. Contudo, 
tendo em vista as variáveis que estão alheias ao controle do fabricante, como condições e métodos de uso, estas informações não 
podem ser usadas sem que o cliente realize testes de avaliação e desempenho do produto. A Allchem Química garante que o 
produto cumprirá o especificado e se limita a devolução da importância envolvida na comercialização. 
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DISPONIBILIDADE – ONDE ENCONTRAR O PRODUTO 
Varejos de Material de Construção e Distribuidores Industriais especializados. 
Caso necessite de auxílio para localização do produto em região próxima, entre em contato com a Allchem Química através de 
telefone, e-mail ou através de nosso site, www.allchem.com. 
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