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LUBRIFICANTE ESPECIAL PARA CORRENTES COM PTFE 
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A informação contida neste documento é fiel reflexo dos nossos actuais conhecimentos técnicos, proporciona uma descrição 
adequada das características do produto e enumera as aplicações para as quais pode resultar idóneo. O utilizador deverá 
assegurar-se em todo o caso da adequação do produto para cada utilização particular. BRUGAROLAS S.A.  reserva o direito de 
efectuar modificações nos produtos posteriormente à data de edição do presente documento, com o objectivo de melhorar a sua 
qualidade e optimizar o seu rendimento. Os valores das características físico-químicas indicadas são valores típicos. Estão à sua 
disposição as fichas de especificação em vigor para cada um dos produtos. 
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Informação Técnica 
Lubri fi cantes Industriai s 

 
 
 
Massa branca fluida especial para correntes com 
retentores em motociclos. Alto conteúdo em  PTFE. 
 
Proporciona uma película fina, persistente, e muito 
aderente, que assegura o mínimo desgaste em  
correntes e articulações. 
 
 
APLICAÇÕES 
 
- Correntes com retentores de transmissão  de 
  motociclos. 
 
- Correntes de Karts com altas rotações. 
 
- Correntes de passo pequeno e articulações  
  industriais. 
 
- Correntes de transmissão de moto quatro.  
 
  
PROPRIEDADES 
 
- Aumenta a vida da corrente. 
 
- Não goteja, muito aderente. 
 
- Grande capacidade lubrificante e antidesgaste. 
 
- Evita a aderência do pó na corrente.  
 
- Limpo e de baixa toxicidade. 
 
 

 
 
 
MODO DE EMPREGO 
 
- Agitar energicamente antes do seu uso. 
 
- Manter a embalagem em posição vertical, tanto 
  durante o emprego, como em  armazém. 
 
 
PRECAUÇÕES 
 
- Devem  tomar-se as precauções normais no 
  manuseamento de lubrificantes em aerosol. 
 
- Proteger eficazmente os olhos e evitar inalar os 
  vapores. 
 
- Não fumar durante a sua utilização. 
 
- Embalagem sob pressão, não deve furar-se nem  
  expor ao calor ou à chama, nem quando esteja   
  vazio. 
 
- Inverter a embalagem  durante dois ou três segun-   
  dos  apertando o difusor até que o orifício fique  
  limpo. 
 
- Temos à sua disposição a Ficha de Dados de 
  Segurança do produto, conforme a normativa 
  europeia vigente. 
 
EMBALAGENS 
 
Em sprays de 520 cc de volume total. Caixas de 24 
unidades. 

 


