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F 73 
 
VASELINA LUBRIFICANTE EM SPRAY 
 
 
 
 

Porquê escolher F-73 
 
F73 tem um ótimo efeito como anti ruídos. 
Lubrifica sem manchar e retarda a adesão do pó. Aumenta o deslizamento, anulando a fricção. Não 
endurece e pode ser usado na vertical graças ao bom poder adesivo que tem. Repele a humidade de  
qualquer superfície.  
Tem múltiplos campos de aplicação como lubrificante, protetivo, deslizante. Específico para a montagem de 
mecânica em geral, onde é usado em todas as operações de montagem ou no el sector da automação, para 
usos gerais.  
 

Como utilizar 
 

Agitar brevemente, depois aplicar a uma distancia de 20 cm, através da aplicador fornecido..  
F73 pode ser usado em serralharias, para lubrificar dobradiças, como deslizante para juntas, para 
abrilhantar e impermeabilizar.  
F73 é ótimo na manutenção das máquinas de coser, e ferramentas elétricas de vários tipos, para lubrificar 
engrenagens de plástico, etc... em oficinas de automóveis é usado em diversas aplicações, para a 
introdução de parafusos, pernos e pinos, proteger os bornes das baterias da oxidação, facilita o 
revestimento dos cabos de aço.  
Específico para metalomecânica, onde substitui os lubrificantes de silicone em todas as possíveis 
aplicações, se não se utiliza produzem-se interferências destes lubrificantes de silicone nas fases de 
pintura.  
 

Onde aplicar   
 
Reparação de eletrodomésticos  
Sector Automóvel  
Montagens industriais  
Industria têxtil e de calçado  
Ferragens  
Manutenção de maquinaria de oficina  
Manutenção em geral  
.   
 
 
Embalagens disponíveis:  
 

Código Embalagem:  Acondicionamento:  
990.003 
EAN 8020089990032 Aerosol de 400mml Caixa c/ 12 unidades 

 

F73 é um lubrificante em spray à base de óleo de vaselina 
puríssima, incolor e inodora, isento de qualquer elemento 
ou substância que possa alterar a sua pureza.  
 


