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Limpeza

Spray Silicone P 90
Descrição do Produto

Utilizações

O Spray Silicone P 90 é um óleo de baixa viscosidade, adequado para a lubrificação de metais e superfícies 

não-metálicas, tais como guias, tapetes rolantes, transportadores, facas de corte, madeira, borracha e vinil.

Este produto produz uma camada protetora resistente e duradoura. Protege componentes elétricos, sendo 

perfeito ainda para ambientes húmidos e meio marítimo.

Este spray não pode ser aplicado em zonas a serem pintadas ou em equipamento elétrico sob tensão.

Deve sempre assegurar que os resíduos do spray são removidos para permitir uma futura utilização.

• Lubrifica peças em contacto, eliminando a fricção e ruído.

• Serve também como agente repelente de água.

• Agente desmoldante para moldes de plásticos.

• Protege plásticos, borrachas e peles.

• Não utilizar sobre selante de silicone.

Dados técnicos

Base Óleo de silicone

Propulsor Propano/Butano

Densidade (+20°C) 0,585 g/ml

Cor Incolor

Odor Sem odor

Temperatura de funcionamento 
recomendada  

-30°C a +150°C

Pressão (+20°C) 3,0 Bar

Temperatura de aplicação +15°C a +25°C

COV 532,3 g/l

PRODUTOS ASSOCIADOS

PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ Protege plásticos, borrachas 
e metais 

✓ Lubrifica fechaduras, tampas, 
cabos de travões e moldes de 
borracha 

✓ Previne ruídos e barulhos

✓ Formação de película de  
lubrificante duradoura

✓ Excelente resistência química e 
à água

✓ Excelentes propriedades  
desmoldantes

Perfil de borracha 
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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.

Limpeza

CÓDIGO DESCRIÇÃO RAL COR CAPACIDADE QTD. EMBALAGEM QTD. PALETE

001090000000 Spray Silicone P 90 - - 400 ml 6 Uni. 576 Uni. 

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

Armazenar em local fresco e seco, em embalagem 

fechada em temperaturas compreendidas entre os 

+5°C e os +30°C.

Não armazenar a menos de 1 metro de distância do 

telhado, por causa das temperaturas elevadas que 

se fazem sentir ocasionalmente.

O Spray de Silicone P 90 tem uma validade de 24 

meses, desde a data de enchimento.

Agitar bem antes de usar. Remover bem sujidades 

que possam estar na superfície a ser trabalhada. 

Aplique em local bem ventilado. O Spray deve 

ser aplicado com uma distância de 15-20 cm da 

superfície, e aplique na área desejada. Aplicar 

em peças que necessitem de ser lubrificadas, 

evitando a lubrificação em excesso. Não aplicar em 

materiais da indústria alimentar que estejam em 

funcionamento ou em transporte.

Não aplicar o produto em superfícies que venham 

a ser pintadas.

Conteúdo sob pressão. Não fumar enquanto 

estiver a aplicar nem aplique perto de zonas com 

chamas ou fontes de ignição. A lata pode explodir 

se for sobreaquecida. Proteger de raios solares e 

não expor a temperaturas superiores a +50°C. 

Não furar nem queimar a lata, mesmo depois de 

utilizada. Não vaporizar para chamas nem materiais 

incandescentes.

Evite o contacto com a pele ou os olhos. Em caso 

de contacto, lavar imediatamente com muita água 

e dirigir-se a um médico especialista.

Ficha de segurança disponível sob pedido.

Condições de armazenamento
e prazo de validade

Informação de segurança, limpeza e 
manuseamento do produto

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


