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CÓDIGO DE PRODUTO
00631

FAMÍLIA
anti - corrosivos

R Á P I D O – P o d e r d e 
penetração, facilitando a 
desmontagem de peças.

PODEROSO – Lubrificante, 
remove óx idos e sa is 
responsáveis pelo bloqueio 
das peças, diminuindo o 
seu desgaste.

INERTE – Não contém 
substâncias agressivas a 
metais ou ligas.

PROTECÇÃO EFICIENTE – 
Após a desmontagem, as 
peças ficam protegidas 
com uma película oleosa 
que impede a oxidação.

FRICIM 

     PROPRIEDADES: 

Líquido amarelado a acastanho, 
baixa viscosidade, aroma 
característico, constituído por 
óleos lubrificantes, solventes de 
elevado poder penetrante, 
agentes humectantes e anti-
corrosivos.

     USO RECOMENDADO: 

Produto multiuso na proteção 
contra a corrosão, lubrificação, 
afrouxa e desloca a humidade 
de peças e superfícies.

     MODO DE APLICAÇÃO: 

Por pulverização, imersão ou pincel. 
Deixar actuar alguns minutos. Aliviar 
m e c a n i c a m e n t e a s p e ç a s 
bloqueadas, se não cederem, fazer 
nova aplicação. Não remover o 
FRICIM, pois tem propriedades 
lubrificantes e anti-corrosivas. 
Também existe FRICIM em spray.

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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Óleo penetrante, desbloqueante e lubrificante

      PRECAUÇÕES: 

Utilizar em locais ventilados, longe 
de chamas vivas.

     ARMAZENAGEM: 

Longe de chamas vivas.

     CLASSIFICAÇÃO: 

Consultar a Ficha de Dados de 
Segurança do Produto

     EMBALAGEM: 

8 Kg ( Código de produto 00633)
16 Kg (Código de produto 00634)
165 Kg (Código de produto 00635)


