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Lubrificantes

Spray Lubrificante Multiusos

Descrição do Produto

Utilizações

O Spray Multiusos P 240 é um lubrificante à base de uma mistura de óleos minerais e aditivos. O produto 

atua rapidamente entre as partes enferrujadas e corroídas, de forma a eliminar os pontos de oxidação 

presentes no metal. Graças à sua excelente propriedade de penetração, o Spray P 240 é adequado para 

peças que estejam enferrujadas, engorduradas ou sujas. No final da aplicação, o produto deixa uma fina 

camada que lubrifica e previne a superfície de ferrugens.

• Lubrificante que liberta porcas, parafusos, cavilhas e acessórios que estejam enferrujados, assim como 

outro tipo de produtos de fixação tais como componentes metálicos em equipamento industrial ou 

automóvel;

• Excelente produto para ser utilizado em máquinas industriais, eixos de motores, armas de fogo, 

equipamentos desportivos, ferramenta manual, serras e brocas, motores elétricos, máquinas automáticas, 

fechaduras, dobradiças, corrediças de esferas, roldanas, porcas e parafusos e em todas as peças 

enferrujadas ou corroídas;

• Aplicável em qualquer superfície que deslize, movimente, gire ou com fricção;

• Limpe os restos de gorduras ou corrosão das peças antes de as lubrificar.

PRODUTOS ASSOCIADOS
Spray P 120

 Spray P 210

 Spray P 90

 Spray P 180

PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ Contém PTFE (Teflon)

✓ Penetra no material, desoxidando  
as peças enferrujadas

✓ Reduz a fricção e o ruído

✓ Previne a corrosão

✓ Repele a água

✓ Desengordura e limpa peças

✓ Insolúvel em água

P 240 Special

Base Mistura de óleos de petróleo e aditivos Mistura de óleos de petróleo e aditivos

Propulsor Propano/Butano Propano/Butano

Densidade (+20°C) 0,715 g/ml 0,68 ± 0,1 g/ml

Cor Amarelado Amarelado

Odor  Baunilha Baunilha

Ponto de ebulição 162°C 162°C

Ponto de inflamação -97°C -97°C

Temperatura de auto inflamação +270°C +270°C

Temperatura de funcionamento 
recomendada

-20°C a +120°C -20°C a +120°C

Temperatura de aplicação +5°C a +35°C +5°C a +35°C

Pressão (+20°C) 4,0 Bar 4,0 Bar

Teor solventes 35% 84%

COV 480 g/l 380 g/l

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.

Lubrificantes

CÓDIGO DESCRIÇÃO RAL COR CAPACIDADE QTD. EMBALAGEM QTD. PALETE

001024000000 Spray Lubrificante Multiusos P 240 Special - - 400 ml 12 Uni. 576 Uni. 

001024000200 P240 Spray Multiusos 200ml - - 200 ml 12 Uni. 576 Uni.

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

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

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.

Prazo de validade: 36 meses.


