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Designação
Lubrificante de espuma para cabos.
Para sondas de borracha ou plástico e cabos elétricos.
Facilita as instalações e protege os cabos.

Características

DRIVER Schiuma é um inovador lubrificante em espuma para cabos que evita o atrito, o que normalmente retarda a passagem de sondas, 
cabos elétricos, telefônicos e coaxiais, facilitando um deslizamento perfeito e a sua remoção e posicionamento por um longo tempo.

Graças à sua formulação espumosa especial, o DRIVER Schiuma expande-se, permitindo uma lubrificação completa nas paredes dos tubos. 
Pode ser usado na vertical, alcançando curvas e os interstícios mais ocultos. Reduz drasticamente a apreensão. Mantém a energia do lubri-
ficante por muito tempo e protege os cabos do envelhecimento. É compatível com todos os tipos de cabos. Inodoro, inerte e biodegradável.

Mais prático do que os produtos líquidos mais comuns que geralmente são pulverizados nos cabos ou dentro dos cabos, uma vez que podem 
ser usados para encher o tubo. Os cabos, que entram em contato com a espuma, são perfeitamente lubrificados, facilitando a sua passagem. 
Também evita o derramamento acidental do produto no chão durante as fases de instalação. A lata possui um canudo que facilita a entrada 
da espuma nos canos.

Aplicação
Solução prática e eficiente para a instalação de cabos dentro de tubos e canais ondulados, nas plantas civis e industriais, sem perda de 
tempo para o técnico.
Reduz consideravelmente o tempo para a passagem dos cabos e evita a apreensão durante a fase de coleta das guias de cabos.

Modo de Uso Pulverize o produto dentro dos tubos e prossiga com a instalação ou a coleta de cabos.

Formato Frasco de 400 ml  Embalagem: 12 pcs Código:  1087 400 EAN: 8056736861981

LATA DE SPRAY LUBRIFICANTE EM ESPUMA DRIVER FOAM 400ML


