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Spray Turbo P 50 Premium
(Lubrifica, Protege, Desbloqueia)

PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ Fácil aplicação. Perfeito para  
utilizar em locais de difícil acesso

✓ Grande poder de penetração  
e capilaridade

✓ Protege plásticos

✓ Protege ligações elétricas  
durante um longo período

✓ Lubrifica peças em movimento

✓ Desbloqueia roscas calcinadas

✓ Elimina ruídos

✓ Limpa superfícies metálicas

✓  Protege e preserva equipamentos

✓ Protege da corrosão

Descrição do Produto
O Spray Turbo P 50 Premium cobre uma larga variedade de aplicações industriais e de manutenção, devido 

à sua fórmula especial e excelente capilaridade. Características como proteção à corrosão, resistência à 

água, lubrificação, conservação e limpeza combinam-se num único produto.

O Spray Turbo P 50 Premium não contém Clorofluorcarbonetos (CFC´s e HCFC´s), cumpre a regulação 

COV (Composto Orgânico Volátil) e é um produto biodegradável.

Graças ao dispersor e pequeno tubo que vêm juntamente com o Spray P 50, torna-se mais fácil a sua 

aplicação em locais com difícil acesso.

Utilizações
O Spray Turbo P 50 Premium pode ser utilizado em:

• Diversos produtos que possam estar oxidados como parafusos, pernos, válvulas, fechaduras;

• Parafusos com Rosca Moída;

• Equipamentos que possam ter sofrido imersão em água, lubrificando-os e protegendo-os;

• Em dobradiças/rolamentos que possam estar a fazer ruído (ranger);

• Em superfícies metálicas, limpando e deixando uma fina camada protetora com resistência à acumulação 

de poeiras, sem manchar;

• Em todo o tipo de ferramentas, máquinas, equipamentos industriais e mecânicos de precisão (Ferramentas 

de medição, armas, etc), atuando como Protetor e Lubrificador, mantendo-os funcionais;

• Proteção de plásticos contra a intempérie. Devido ao poder de penetração do Spray Turbo P 50, os 

plásticos podem ser restaurados e devolvidos à forma inicial, dando aos mesmos um brilho natural 

durante o processo.

Instruções de uso
As superfícies devem estar completamente limpas, secas e desengorduradas.

Agite bem a lata antes da aplicação. Se estiver a utilizar o Spray como lubrificante, aplique o mesmo 

diretamente na zona a lubrificar. Se, por outro lado, estiver a utilizar como protetor de plásticos e borrachas, 

aplique o Spray diretamente na superfície (a uma distância de 15-20 cm), ou então aplique com um pano 

ou esponja. Para um brilho extremo, utilize uma toalhita limpa e seca para polir o plástico.

Características
• Aparência: Aerossol líquido

• Cor: Transparente

• Odor: Caraterístico dos Solventes

• Propulsor: Butano/Propano

• Não contém: Chumbo (Pb); Mercúrio (Hg); Cádmio (Cd); Crómio (Cr6); Éter Difenílico, conforme a 

lista de substâncias proibidas, disponível no Artigo 4 das Diretivas RSP (Relativa à restrição do uso de 

determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos)

• Não contém Benzeno nem Tolueno

• Não corrói/ataca plásticos, borrachas nem metais.

Dados técnicos
Temperatura de trabalho -20°C a +120°C

Solubilidade em água Parcial

Viscosidade Base de Óleo 19 cst (+40°C)

Densidade 0,810 g/ml

Ponto de Inflamação +62°C

Pressão interna do vapor 4 bar

COV 480,6 g/l

Sprays | Lubrificantes

PRODUTOS ASSOCIADOS
Parafusos e Pernos

Brocas HSS

Olhais

Dobradiças



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

Spray P 50 Aerossol: PERIGO! Aerossol inflamável. 

Conteúdo sob pressão. Nocivo ou fatal se ingerido. 

Se ingerido ou inspirado intensivamente pode 

causar graves lesões nos pulmões. Pode causar 

irritação nos olhos. Evitar o contacto com os olhos. 

Aplicar com ventilação adequada. Manter longe de 

chamas, faíscas e outras fontes de ignição.

Sintomas de Sobre-exposição

Inalação: Elevadas concentrações do produto 

podem causar irritação nasal e respiratória, assim 

como do sistema nervoso, provocando dores de 

cabeça, tonturas e náuseas. Em caso excessivo pode 

tornar-se prejudicial e mesmo fatal

Contacto com a Pele: Contactos prolongados ou 

repetidos podem produzir uma ligeira irritação e 

deixar a pele seca.

Contacto com os Olhos: O contacto pode criar 

irritação nos olhos, ficando avermelhados

Ingestão: Produto com reduzido valor tóxico. 

Ingerindo pode causar irritação gastrointestinal, 

náuseas, vómitos e diarreias. Este produto 

representa um risco para a inalação. Se ingerido, 

pode chegar aos pulmões, causar uma lesão grave 

pulmonar, podendo levar à morte.

Efeitos Crónicos: Nada a declarar

Condições Médicas Agravadas pela Exposição: 

Doenças existentes nos olhos, pele e vias 

respiratórias podem ser agravadas pela exposição a 

este tipo de produtos.

Substâncias Cancerigenas:

Não

Ficha de segurança disponível sob pedido.

Informação de segurança, limpeza e 
manuseamento do produto

Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Raso de Paredes - 3750-403 Espinhel

Águeda - Portugal

✉ 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

Condições de armazenamento
e prazo de validade
Armazenar em locais com temperaturas a rondar os 

+25°C. Em caso de arrefecimento excessivo, manter à 

temperatura ambiente antes da aplicação.

Validade de 36 meses, se armazenado em temperaturas 

compreendidas entre os +5°C e os +30°C.

CÓDIGO DESCRIÇÃO RAL COR CAPACIDADE QTD. EMBALAGEM QTD. PALETE

001050000000 Spray Turbo P 50 Premium - - 400 ml 6 Uni. 576 Uni.
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