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F 80 
 
Dissolvente hidrossolúvel em spray de origem natura l 
 
 
 
 

Porquê escolher F-80 
 
F-80 pode ser usado sobre qualquer tipo de metal ou liga ligeira, não danifica a pintura, plástico nem o 
plexiglass. A sua fórmula é rica em princípios ativos e muito completa, suporta todos os materiais úteis que 
contribuem para um eficaz efeito desengordurante.  
Vejamos as suas características principais:  
Dissolventes de hidrocarbonetos super refinados: contribuem para desfazer as substancias gordurosas e 
oleosas.  
Os tensioativos presentes, ajudam na eliminação da sujidade seca, como terra, smog, partículas, óleo 
queimado, etc...  
O terpeno vegetal dissolve o óleo e a massa, melhorando as prestações desengordurantes do F-80.  
A ausência de substâncias cáusticas e de dissolventes clorados permitem o seu uso sobre plásticos, 
borracha, superfícies pintadas, ligas ligeiras, bronze e latão.  
Graças à qualidade hidrossolúvel do composto, é possível enxaguar com água se assim se desejar.  
F-80 é eficaz incluindo para la eliminar silicones, colas vinílicas, massas, tintas frescas,cera, etc...  
Excelente para desengordurar motores e carburadores, em oficinas mecânicas, é idóneo tanto para a parte 
mecânica como a elétrica. Deixa as superfícies tratadas com uma ligeiríssima película protetiva que previne  
da oxidação e corrosão. Ótimo para tirar a cola e adesivos de superfícies delicadas, tais como plásticos, 
lacados, etc... Não contém cloro, fósforo nem compostos amoniacais.  
 

Como utilizar 
 

F-80E é o formato em spray do produto SAFE K 805. É suficiente aplica-lo sobre a superfície a limpar, 
esperar o que seja necessário, e depois limpar com um pano e enxaguar. Pode ser usado também para a 
eliminação de silicones e vedantes de vários tipos: elimina imediatamente aqueles que estão frescos, e 
depois de alguns minutos os que já estão endurecidos. 

 
Onde aplicar   
 
Oficinas mecânicas, Eletrónica auto e auto lavagens 
Máquinas de movimento de terras, empilhadores, maquinaria agrícola 
Trabalhos de mecânica em geral 
Industria petrolífera, Naval, etc... 
Tipografia, Serigrafia 
Cartazes publicitários 
Manutenção em geral  
.   
 
 
Embalagens disponíveis:  
 

Código Embalagem:  Acondicionamento:  

928.003 Aerosol de 400mml Caixa c/ 12 unidades 
 


