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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Segmento:  

Nome do produto:    WHITE LUB SUPER

Código interno:     146 

Principais usos recomendados para o produto:  Desengripar e proteger contra oxidação.

Telefones para emergências:  Fabricante (19) 3573.7500   -   CEATOX 0800 148110
_____________________________________________________________________
2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

WHITE LUB SUPER, produto líder de mercado em seu segmento, possui uma formulação especial
tendo como base o Éster de Óleo de Soja Degomado que lhe atribui propriedades únicas.  Após a aplicação
cria uma película protetora sobre as superfícies,  protegendo contra ferrugem e oxidação. Seu poder de
aderência cria uma barreira perfeita contra a umidade. A ação penetrante foi  especialmente elaborada para
o produto desengripar  com muita facilidade porcas e parafusos,  reduzindo tempo,  esforço e  custo nas
manutenções de máquinas e equipamentos em geral.  Desengripante com alto poder penetrante de rápida
ação. Age como antioxidante eliminando a água da superfície. Forma um filme aderente, diminuindo o atrito
e o desgaste entre as peças.  
_____________________________________________________________________
3. PRINCIPAIS APLICAÇÕES:

             WHITE LUB SUPER, trata-se de um produto elaborado para as mais variadas aplicações como;
máquinas, equipamentos em geral, trilhos de janelas, carburadores, cadeados, armas, fechaduras, artigos
de  pesca,  dobradiças,  peças  de  modelismo,  embarcações,  etc.  Atendendo de  forma ampla  os  setores,
automotivo, industrial, construção, náutico, agrícola ou doméstico.
_____________________________________________________________________
4. MODO DE USO:

               Agite a embalagem. Limpe as partes eliminando resíduos de poeira e graxas antigas e aplique
diretamente o jato a uma distância aproximada de 15cm sobre as partes. Para atingir  locais  de difíceis
acessos ou distantes, utilize o prolongador.
_____________________________________________________________________
5.COMPOSIÇÃO:

Éster metílico de óleo de soja degomado, aditivo antioxidante, essência, butano e propano como
propelente.
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6.PRECAUÇÕES:
PRODUTO INFLAMÁVEL. Conteúdo sob pressão, não use ou guarde próximo ao calor ou do fogo.

Não perfure a embalagem, nem lance ao fogo ou incinerador.  Em contato com a pele ou olhos, lave em
água  corrente  por  alguns  minutos.  Não reutilizar  a  embalgem.  Manter  o  produto  em sua  embalagem
original. Se ingerir o produto procure atendimento hospitalar imediatamente, levando consigo o rótulo ou a
FISPQ deste produto. MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Para maiores informações de segurança solicite a FISPQ deste produto através do contato:
laboratório@orbiquimica.com.br
_____________________________________________________________________
7.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS: RESULTADOS:

Aspecto e cor Líquido límpido amarelo-claro

Odor Característico

Densidade (g /cm3) 0,880

Solubilidade Insolúvel em água

Viscosidade  (cSt @ 20°C) 2 - 8

Ponto de fulgor  (°C) 100 (mín) 

Parte volátil  (%) 2,0

pH Não aplicável

_____________________________________________________________________
8.RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA :

_____________________________________________________________________
9. INFORMAÇÕES DO PRODUTO:

      CÓDIGO COR EMBALAGEM CAIXA VALIDADE CÓD. BARRAS
146 AMBAR 300ml / 209g 12 UN. 36 MESES 7898314110118

Nota:  As  informações  contidas  neste  boletim  técnico  refletem  os  dados  experimentais  obtidos  em
laboratórios sob condições pré-estabelecidas. Auxiliam nas indicações e instruções de uso, sendo que, para
uma completa indicação é necessária vistoria técnica especifica para cada caso.
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