BOLETIM TÉCNICO

GA-LUB

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O GA-LUB é um desengripante , lubrificante e protetivo anticorrosivo. É um produto de alto poder de penetração,
desenvolvido para soltar peças enferrujadas, limpar e proteger contra oxidação qualquer tipo de união metálica ,
lubrificar engrenagens metálicas e eliminar rangidos.

PROPRIEDADES FÍSICAS DO MATERIAL
Base química
Aparência
Odor
Solubilidade
Ponto de fulgor (TCC), (°C)
Tempo de armazenamento a 25°C
Pressão interna (psi a 50°C)

Óleos minerais
Líquido castanho premido
Característico
Insolúvel em água
< 93
24 meses
30 a 50

MODO DE USO E MANUSEIO
- Agite bem antes de usar, aplique o produto a uma distância de aproximadamente 20 cm e deixe agir por alguns
minutos. Nos locais de difícil acesso utilize o bico prolongador.
- Desligue equipamentos energizados durante a aplicação.

INFORMAÇÕES GERAIS
- Produto pressurizado, não expor as latas de aerossol a temperaturas acima de 50 °C.
- Produto inflamável.
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ARMAZENAMENTO
Mantenha o produto em sua embalagem original e sempre fechada, em local seco e ao abrigo da luz, em
temperatura inferior a 50 °C e distante de fontes de ignição.

EMBALAGENS COMERCIALIZADAS
O GA-LUB é comercializado em lata de aerossol com 300 ml/200 gr.

Todos os dados aqui mencionados são valores informativos, obtidos experimentalmente em testes no nosso
laboratório. Não podemos garantir que os resultados obtidos pelo uso de nossos produtos reproduzam os mesmos
valores em suas aplicações. Para isto o usuário deve fazer seus próprios testes para determinar a adequabilidade aos
seus propósitos, razão pela qual não assumimos responsabilidade sem acordo por escrito referente aos valores aceitos
pelas partes.
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