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Lubrificantes

Spray Lubrificante P 230 Premium
Descrição do Produto

Utilizações

Instruções de uso

Dados técnicos

O Spray Lubrificante P 230 Premium é um lubrificante sintético resistente a altas pressões, com excelente 

poder adesivo e excelentes propriedades repelentes de humidade.

O Spray P 230 forma uma película lubrificante muito coesa e consistente, reduzindo o ruído e as vibrações 

durante o funcionamento dos equipamentos.

Excelentes propriedades lubrificantes, com tolerâncias apertadas. Alto poder anti corrosivo.

O produto não salpica quando aplicado em peças em movimento.

O Spray P 230 é adequado para:

• Lubrificar peças que estejam sujeitas a altas pressões e impactos vibratórios, tais como dobradiças, 

rolamentos de esferas e roldanas;

• Lubrificações de longa duração de hastes e rodas dentadas;

• Lubrificação universal sobre altas pressões, como por exemplo na mudança dos cabos do 

acelerador e ligações de embraiagem, dobradiças, cabos flexíveis, alavancas defletoras, guinchos;

• Todo o tipo de juntas e uniões;

• Sistemas de transporte e armazenamento;

• Equipamentos de transporte e triagem;

• Máquinas de enchimento e embalagem;

• Correntes com O-rings.

O Spray P 230 é resistente a pingos de água salgada, ácidos fracos e soluções alcalinas.

A superfície deve estar totalmente limpa, seca e desengordurada.

O Spray P 230 deve estar à temperatura ambiente. A temperatura ideal para maior eficácia e eficiência do 

produto é entre os +15°C e os +25°C. Antes de utilizar, agite a lata do Spray durante pelo menos 2 minutos 

e faça um pequeno teste.

Aplique o Spray em camadas muito finas. A lubrificação ideal é obtida através da evaporação do solvente.

Após a aplicação, limpe a válvula (vire a lata ao contrário e pressione o bico durante cerca de 5 segundos).

PRODUTOS ASSOCIADOS

PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ Excelentes propriedades  
lubrificantes

✓ Resiste a altas pressões – cria uma 
película lubrificante resistente

✓ Reduz o ruído e vibrações de peças

✓ Excelente proteção contra a 
corrosão

✓ O produto não salpica quando 
aplicado em peças em movimento

✓ Compatível com O-Rings, bem 
como com plásticos

✓ Comportamento neutro em  
superfícies pintadas

Olhal com Fiel Montado

Dobradiças

Corrediças de esferas

 

Cor Amarelado

Odor Solvente

Solvente Hidrocarboneto

Intervalo de temperatura -35°C até +200°C

Validade 24 meses

Não contém silicone, resina ou ácido
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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.

Lubrificantes

CÓDIGO DESCRIÇÃO RAL COR CAPACIDADE QTD. EMBALAGEM QTD. PALETE

001023000000 Spray Lubrificante P 230 Premium - Amarelado 400 ml 6 Uni. 576 Uni. 

Embalagens e informação logística
Lata não recarregável de 400ml de capacidade.

Embalagem sob pressão. Não fumar enquanto 

estiver a usar o spray nem utilizar o spray junto 

de uma chama. A lata pode explodir se aproximar 

da fonte de calor. Proteger dos raios solares e 

não expor a temperaturas superiores a +50°C. 

Não furar ou queimar a lata, mesmo depois de 

vazia. Não pulverizar para uma chama ou material 

incandescente.

Ficha de segurança disponível sob pedido.

Informação de segurança, limpeza e 
manuseamento do produto

Condições de armazenamento
e prazo de validade
Recipiente sob pressão. Proteger de raios solares e 

não expor a temperaturas superiores a +50°C.

Validade: 24 meses.

Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Apartado 3156 - Raso de Paredes

3754-901 — Águeda

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

Para informações técnicas, de 
qualidade ou segurança do produto, 
por favor contacte

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


