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Revestimento Anti-corrosivo de Película Oleosa

CÓDIGO DE PRODUTO

00626
FAMÍLIA
anti corrosivos

RPROTEGE : Qualquer tipo de
superfície metálica exposta
aos agentes oxidantes.
DEIXA
PELÍCULA
PROTECTORA : Que impede
a oxidação pelo oxigénio do
ar e humidade.
NÃO ALTERA : As superfícies
que protege.
ISENTO DE SILICONES
Permitindo retirar
protecção com solvente
tratar a superfície com
revestimento desejado.

incrustações das superfícies a
proteger. Verificar se o produto
cobre a superfície completamente.
Liquido amarelado, baixa
Período de protecção viscosidade, odor característico,
armazenagem:
constituído por óleos minerais e
internas: 4 a 6 meses.
vegetais, anti-corrosivos, solventes e externas: 2 a 4 meses.
aditivos especiais. A sua
concentração no ar em
compartimentos fechados não
PRECAUÇÕES:
deve exceder os 1500 mg/m3.

PROPRIEDADES:

:
a
e
o

Manusear longe de chamas vivas,
e em locais arejados.

USO RECOMENDADO:

Em protecção anti-corrosiva de
ARMAZENAGEM:
peças, ferramentas, matrizes,
moldes, instrumentos de precisão,
etc., ou de qualquer superfície
Longe de chamas vivas.
metálica em fabricação, transporte
Embalagens bem fechadas.
e armazenamento, nas indústrias
metalomecânica, construção civil,
naval, aeronáutica, moldes, etc.

CLASSIFICAÇÃO:

MODO DE APLICAÇÃO:

As informações contidas neste
catálogo são baseadas na nossa
experiência, não substituem, no
entanto, ensaios preliminares que
deverão sempre ser feitos, uma vez
que as condições de aplicação dos
produtos estão fora do nosso
controlo. A CIMAI apenas se
responsabiliza pela manutenção
das características dos produtos de
acordo com a nossa especificação.
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Consultar a Ficha de Dados de
Segurança do Produto.

Por pulverização, trincha ou
imersão. Deixar secar 1 a 2 horas,
dependendo das condições
atmosféricas. Antes da aplicação
de LACACIM, remover todas as
gorduras, oxidações ou

EMBALAGEM:
17 kg (Código de produto 01720)
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