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Designação
Foi especialmente formulado para a aplicação na superfície do molde depois do seu uso, para eliminar a humidade e
proteger o molde contra a corrosão durante o seu armazenamento. 

Características

• Não contém silicones.
• Conservação temporária de peças de metal durante o armazenamento.
• Protege metais e ligas.
• Elimina e veda contra água e humidade.
• Seguro em todas as superfícies metálicas, sem corroer.
• Seguro na maioria de materiais de borracha e plástico e em revestimentos. Antes de utilizar, faça um teste nos materiais sensíveis ou 
sujeitos ao esforço.
• Fácil remoção. 

Aplicação
Para todas as ferramentas de moldes por injecção, ferramentas de moldagem por sopro, moldes de extrusão e componentes de metal que 
requerem proteção contra a corrosão.

Instruções

• Agitar bem antes da utilização.
• Antes da utilização, os produtos em granel devem ser bem agitados ou misturados.
• Repetir frequentemente durante a aplicação.
• Utilizar apenas com ventilação suficiente.
• Aplicar numa superfície limpa e seca.
• Limpar a válvula de aerossol invertendo a lata e continuando pulverizar até sair apenas agente propulsor.
• Para todos os produtos de CRC encontra-se disponível uma ficha técnica de segurança (MSDS), conforme a norma Europeia nº. 1907/2006, 
art. 31, e os respectivas adjudicações

Instruções
• Aplique diretamente na sujidade e limpe.
• Para depósitos difíceis, deixe o solvente penetrar completamente antes de limpar a superfície.
• Após a limpeza, qualquer solvente residual evapora completamente para deixar a superfície limpa e seca.

Dados Técnicos
(sem  agente 
propulsor)

Aparência Amarelo

Odor Solvente

Peso específico 0.740 (@ 20°C). 

Ponto de inflamação -4ºC

Resistência a néova salina de produto activo 100 h 

Tempo de secagem de produto activo cont. film: 10 min 

Demulsibilidade da água (ASTM D 1401) NaCl displaced 

Embalagem
Aerosol 12 x 400 ML Ref. : 31545

Bulk 200 L Ref. : 31691

Todas as declarações incluídas nesta publicação baseiam-se em experiências de serviço e/ou testes laboratóriais. Devido à ampla variedade de equipamentos e 
condições , bem como aos inprevisíveis factores humanos involvidos, recomendamos que, antes da utilização, os seus produtos sejam testados relativamente a 
tarefa em questão. Todas as informações são prestadas de boa fé, no entanto, sem garantia expressa ou implícita. Por motivos de legislação, disponibilidade de 
componentes ou conhecimentos actualmente adquiridos, esta ficha de dados técnicos pode ser submetida a uma revisão, a qualquer momento. A versão mais re-
cente e unicamente em vigor desta ficha de dados técnicos ser-lhe-á enviada ao seu pedido ou pode ser encontrada na nossa página de Internet: www.crcind.com 
Recomendamos que se registe na nossa página de Internet para este produto, para poder receber automaticamente, de futuro, qualquer versão actualizada.
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