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Fichas de Dados

Penetrating Spray
PT

Aplicações 

O Penetrating Spray é particularmente recomendado para soltar mecanismos 
enferrujados (parafuso, pernos...).

O Penetrating Spray lubrifica as superfícies rapidamente e penetra até nas peças 
metálicas mais enferrujadas ou encravadas para desmontar facilmente.

O Penetrating Spray pode ser utilizado de diversas formas, por exemplo, eliminar um 
ruído desagradável, lubrificar corrente, proteção temporária contra a ferrugem, etc.

Descrição 

O Penetrating Spray é um lubrificante penetrante e de ação rápida que contém 
grafite sólida.

Penetrating Spray
Fórmula com grafite que lubrifica 
mecanismos bloqueados pela corrosão 

Propriedades 

O Penetrating Spray é composto por agentes lubrificantes, resistentes à humidade 
e corrosão.

O Penetrating Spray contém grafite; esta penetra, lubrifica e repele humidade, 
protege contra a corrosão e evita a aderência.

O Penetrating Spray é um aerossol que pode ser utilizado em qualquer posição.

Especificações
  Unidade  Valor

Aparência -  Líquido

Cor   -  Preto

Gás propulsor  -  Butano/Propano

Volume  ml  500



Confidencial

B
R

A
59

44

Termos e Condições: © 2018. Moove Lubricants Limited - Todos os direitos reservados. A Mobil e os produtos Mobil aqui designados são marcas registadas e marcas 
comerciais da Exxon Mobil Corporation ou de uma das suas subsidiárias, licenciadas para utilização da Moove Lubricants Limited e que são responsáveis por este 
documento e pela utilização de tais marcas comerciais no seu conteúdo. Não é permitido copiar, reproduzir ou, de qualquer outra forma, utilizar ou aplicar, sem 
autorização prévia, qualquer parte deste documento ou qualquer marca comercial.

Fabricado pela Moove Lubricants Limited.

Nota 

Os dados contidos nesta publicação são baseados na nossa atual experiência e conhecimento. Tendo em conta os diversos 
fatores que podem afetar o processamento e aplicação do nosso produto, estes dados não exoneram os processadores 
de efetuar as suas próprias análises e testes; nem estes dados implicam qualquer garantia de certas propriedades, 
nem de adequabilidade do produto para um propósito específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, 
proporções, pesos, etc. aqui indicados podem ser alterados sem aviso prévio e não constituem um acordo contratual 
relativo à qualidade do produto. É da responsabilidade do destinatário dos nossos produtos garantir que quaisquer direitos 
proprietários, leis e legislações são cumpridos.

Saúde/Segurança 
Para mais informações sobre a utilização e manuseamento seguro deste produto, consulte a Ficha de Dados de Segurança 
de Material

Manuseamento e armazenamento 
Atenção, o recipiente está sob pressão: proteger da luz solar e outras fontes de calor.

Data de validade 
3 anos após o fabrico

A data de fabrico pode ser identificada na parte inferior da garrafa da seguinte forma:

Código de data juliana – DDD/AA

Hora – TT:TT

Código de produto – 765XXX


