DESENGRAXANTE DIELÉTRICO
Descrição do produto
O Desengraxante dielétrico desengraxa, lubrifica, repele
umidade e impermeabiliza componentes elétricos e
eletrônicos. Possui alta rigidez dielétrica*, aprox. 40.000
Volts. Alto poder de limpeza, penetra facilmente até nos
lugares de difícil acesso, desengraxando as peças com
facilidade e reduzindo o tempo de limpeza. Proporciona
ótima proteção anti-corrosiva em contatos elétricos e
eletrônicos, recuperando motores e painéis inundados pela
chuva ou molhados durante a limpeza, otimizando o tempo
de parada para manutenção e protegendo equipamentos
contra ação de oxidações.
Características
• Produto 4 em 1: desengraxa, lubrifica, repele umidade e
impermeabiliza.
• Alta rigidez dielétrica (aprox. 40.000 Volts).
• Ótimo poder de limpeza.
• Reduz o tempo de limpeza, reduz o tempo de parada
para manutenção.
• Ótima proteção anti-corrosiva em contatos elétricos e
eletrônicos diversos.

PRINCIPAIS VANTAGENS
• Alto poder desengraxante.
• Penetra nas fendas e em lugares
de difícil acesso.
• Remove toda a umidade sem a
necessidade de estufa.
• Recupera motores e painéis
inundados pela ação da chuva ou
molhados durante a limpeza.
• Elimina riscos de incêndio, não
ataca plásticos e é inofensivo a
vernizes isolantes.
PRODUTOS ASSOCIADOS
• Limpa Contato.
• Terminais Elétricos.
• Fita Adesiva de Auto Fusão.
• Fita Isolante.

Aplicações
• Limpeza e proteção de caixa e painéis de controle,
catraca eletrônica, acelerador eletrônico, caixa de fusível,
motor de arranque, alternador, central elétrica de ar
condicionado de ônibus, tomadas elétricas, contatores,
motores elétricos, circuitos eletroeletrônico, dentre outros.
• Ótimo para restaurar condutividade elétrica prejudicada
por chuva, incêndio, inundações e lavagem do veículo.
Importante
* Rigidez Dielétrica: é um termo de engenharia que se
refere à tensão máxima que um material isolante pode
suportar antes de quebrar. Esta é uma característica
necessária em materiais de isolamento.
Modo de usar
• Desligue a rede de energia, desmonte os componentes.
• Remova resíduos sólidos e poeiras, com o auxílio de ar
comprimido ou pincel.
• Aplique o produto puro por pulverização com ar
comprimido, manualmente com pulverizador pump, por
imersão, bombeamento ou pincel.
• Deixe secar por 15 minutos e monte os componentes
novamente.
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DESENGRAXANTE DIELÉTRICO
Informações de segurança, limpeza e manuseio
do produto
• Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
• Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do
produto.
• Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
• Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com
a pele. Não ingerir.
• Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na
ficha de segurança do produto através do site
www.wurth.com.br/produtos.
Condições de armazenamento e prazo de
validade
• Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
• Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
• Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
• Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou
medicamentos, mesmos os destinados a animais.
• Armazene longe de fontes de calor.
• Não armazenar em local úmido e com temperatura
superior a 35°C.
• Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.

Qtde.
embalagem

Conteúdo

Código

01 unidade

5L

0893 013 006

Dados técnicos
Estado físico

Líquido

Cor

Incolor

Odor

Característico

Ponto de fulgor

120ºC > 129ºC

Solubilidade

Insolúvel em água

Tensão de ruptura

40,0KV

Para mais informações, por favor, contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande
variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a
sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou
indiretamente resultantes da aplicação.
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