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Lubrificação

Gel Passa Cabos

✓ Elimina fricções

✓ Protege os cabos/fios

✓ Não produz efeito de cola (que 
causaria a colagem entre cabos/
fios dentro da mesma conduta)

✓ Inodoro

✓ Não tóxico

✓ De fácil aplicação

✓ Bio degradável

Descrição do Produto

Características

Instruções de uso

O Gel Passa Cabos Pecol foi desenvolvido para resolver as dificuldades que muitas vezes aparecem nas 

instalações de cabos telefónicos, fibra ótica e cabos elétricos de alimentação. Este produto elimina 80% 

da fricção existente.

O produto é um gel fino de cor branca. A água e o glicol existentes no gel atuam como lubrificantes e 

formam uma película protetora dos cabos ao logo do tempo.

Utilizações
Fácil aplicação, o Gel Passa Cabos Pecol facilita a introdução de cabos que sejam instalados na vertical, 

sem qualquer escorrimento ou perda de lubrificante.

Adequado para utilizado em todo o tipo de instalações de cabos e fios elétricos, cabos de telefone, fibra 

ótica e cabos de antena.

O Gel Passa Cabos Pecol pode ainda ser usado como lubrificante de canalizações/condutas de plástico 

(normalmente utilizados com fibra ótica), deixando um camada muito fina de lubrificante nas paredes das 

condutas, proporcionado uma duradoura proteção para os cabos.

• Gel Passa Cabos Pecol é um produto não tóxico, inerte, bio degradável e não inflamável;

• Não produz nenhum efeito de cola.

Aplicar o gel ao longo do cabo/fio com a ajuda de uma esponja. Instalar o cabo/fio. A água será evaporada, 

deixando uma fina camada de lubrificante ao longo do cabo/fio.

Essa camada de lubrificante permanecerá por um longo período de tempo, facilitando a substituição ou 

introdução de outro cabos/fios dentro da mesma conduta/tubo.

Pistola de Ar Quente

Cola Termofusível

Serras Cranianas

Espuma de Poliuretano

PrInCIPaIs Vantagens

ProDUtos assoCIaDos

Cor Branco

odor Não detetado

UnIDaDe VaLor

Viscosidade cp 4,000

Densidade g/cm³ 1

PH — 7

temperatura de aplicação °C -15°C a +50°C

Validade meses 24

toxicidade Não tóxico

Dados técnicos
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Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, 
assim como as técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade 
do utilizador, não podendo o fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

Lubrificação

CóDIgo DesCrIção raL Cor CaPaCIDaDe QtD. embaLagem QtD. PaLete

001011500000 Gel Passa Cabos - Branco 500 ml 12 Uni. -

Utilize luvas de proteção para aplicar este 

produto. Siga as boas práticas de higiene industrial 

adequadas, adotando todo o tipo de medidas 

de proteção individual. Não comer nem beber 

enquanto aplica o produto

Em caso de contacto, inalação ou ingestão, as 

seguintes recomendações devem ser seguidas e 

tomadas em consideração:

Inalação: Coloque a vítima num local ao ar livre. 

Caso tenha dificuldades respiratórias, proceda a 

respiração artificial e procure ajuda médica.

Ingestão: Procure assistência médica. Provoque 

o vómito somente se indicado pelo médico 

especialista. Não administrar nada via oral, caso a 

vítima esteja inconsciente.

Contacto com Pele e Olhos: Lave abundantemente 

com água. Em caso a irritação persista, procure 

ajuda médica.

Ficha de segurança disponível sob pedido.

O Gel Passa Cabos PECOL está disponível em 

frascos de plástico com 500ml de capacidade em 

caixas de cartão com 12 unidades.

embalagens e informação logística

Informação de segurança, limpeza e 
manuseamento do produto

Para informações técnicas, de 
qualidade ou segurança do produto, 
por favor contacte
Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Apartado 3156 - Raso de Paredes

3754-901 — Águeda

✉ scpindustria@pecol.pt / ✆ +351 234 612 900

Condições de armazenamento
e prazo de validade
Validade de 24 meses em caixa fechada e se 

armazenado em local seco e fresco.

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período 
de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante 
nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da 
empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada 
por qualquer tipo de danos consequentes.

garantia


