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Designação
Lubrificante multiuso.
Desentupidor de lubrificante, detergente protector, repelente de água, anti-corrosão.

Características

O Master360® é uma massa lubrificante multiuso que garante o alto desempenho e extrema versatilidade.
Lubrifica, elimina o atrito, desbloqueia qualquer peça, remove a humidade, evita a formação de ferrugem e a corrosão do metal, limpa, dis-
solve graxas e escamas.
Graças ao seu papel multifuncional, o Master360® é ideal para muitas aplicações diferentes, como indústria, D-I-Y, casa, desporto, agricul-
tura e passeios de barco. 

Desbloqueia, elimina o atrito e os rangidos e protege contra poeira e desgaste. Contém agentes químicos penetrantes que permitem que 
este produto desbloqueie facilmente qualquer mecanismo bloqueado, enferrujado ou apreendido.

Limpa, remove sujidade, graxa, alcatrão e depósitos de combustão, permitindo uma limpeza eficaz da superfície.
Repele a humidade e impede a sua formação, criando uma barreira protetora contra a água, o gelo e a oxidação.
Contribui para a reativação de contatos elétricos.

Protetor e anticorrosão. Penetra através da ferrugem e corrosão, mesmo na presença de humidade, formando uma barreira protetora que 
garante proteção efetiva contra agentes atmosféricos e seus efeitos corrosivos.

É isento de silicone e adequado para todos os materiais, incluindo superfícies pintadas, borracha e plástico. 
Não contém solventes e propulsores clorados prejudiciais à camada de ozônio.

Aplicação
Graças à sua multifuncionalidade, versatilidade e eficácia, o Master360® é uma ferramenta essencial para manutenção em muitos setores;
em casa, bem como para o setor industrial: indústria automotiva, engenharia mecânica, construção, aviação, agricultura, passeios de barco, 
bricolage, deporto, etc.

Modo de Uso
Agitar antes de usar. Aplique diretamente nas peças para lubrificar. Deixe por um momento e, se necessário, prossiga para o desbloqueio. 
Aviso: Não aplique em equipamentos energizados ou em materiais superaquecidos.

Formato
Frasco de 200 ml         Embalagem: 12 pcs       Código: 1006 200     EAN: 8056736860113 
Frasco de 400 ml         Embalagem: 12 pcs       Código: 1006 400     EAN: 8056736860151
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