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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 
Lubrificantes Industriais 

 
DESCRIÇÃO 
 
É um aerossol que contém uma mistura de 
dissolventes especiais de evaporação progressiva, 
desenvolvida para desengordurar e limpar todo o tipo 
de peças metálicas sem deixar resíduos  
 
APLICAÇÃO  
 
Excelente limpador de massas, óleos, betumes e 
outras sujidades de peças metálicas em geral e em 
particular de:  
 
Travões: 
Limpa e desengordura os depósitos e massas 
presentes sobre os travões e discos. Previne e 
elimina ruídos estridentes nos travões de disco. 
 
Carburadores: 
Limpa e desengordura carburadores. Facilita a 
limpeza das peças de difícil acesso e de passo muito 
fino.  
 
Contactos elétricos:  
Limpa e desengordura velas e platinados, 
interruptores e contactos elétricos em geral.  
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERISITICAS FISICO-QUIMICAS  
 
 

 
MODO DE EMPREGO 
 
Pulverizar abundantemente a zona a limpar deixando 
escorrer o produto, se for necessário repetir a 
operação. É importante que o produto goteje uma vez 
aplicado, para garantir a eliminação da sujidade.  
 
 
 
PRECAUCÕES  
 
- Devem tomar-se as precauções normais no manu- 
seamento de lubrificantes em spray.  
 
- Proteger eficazmente os olhos e evitar inalar os va- 
pores. 
 
- Não fumar durante a sua utilização. 
 
- Embalagem sob pressão, não se deve furar nem 
expor ao calor ou a chama, nem mesmo estando 
vazio. 
 
- Temos à sua disposição a Ficha de Dados de Segu-
rança do produto, conforme a normativa europeia 
vigente. 
 
EMBALAGENS 
 
Em sprays de 520 c.c. de volume total. Caixas de 12 
unidades. 
 
 
Propriedades do produto antes de ser embalado   
 
 

Produto Ativo Mistura de dissolventes  

Densidade a 20ºC 0.7 g/ml 

Cinzas 0% 

Odor Característico 

Destilação 60 – 90 ºC 

 


