
                                                                                    

 

 

 

 

CARTECH DESENGRIPANTE 
 
Características do produto 
 
 Produto  composto por aditivos que, penetra com facilidade em fissuras, com poder de alta 
aderência aos metais. 
 Promove a conservação de todas as ferramentas e peças e na lubrificação em geral. Sua 
industria ou oficina ficará livre da ação destruidora da ferrugem. 
 
Campo de aplicação   
 
 Todo e qualquer material que necessite de proteção e/ou lubrificação. 
No carro: É ideal para neutralizar qualquer sintoma de ferrugem que apareça em seu carro, além de 
proteger as partes cromadas e todos os metais. 
Em casa ou no escritório: Na conservação de todos os aparelhos eletrodomésticos, dobradiças, 
fechaduras, trincos, peças de ferro ou de qualquer outro material oxidável. Solta com facilidade as 
porcas e parafusos enferrujados. Na conservação e proteção das peças de máquinas de escrever ou 
qualquer outro utensílio de escritório. 
No esporte e no lazer: O seu material de caça e pesca, a lancha, a moto, a bicicleta, o skate, os patins 
e até o velocípede estarão sempre em condições de uso imediato com a aplicação do Cartech 
Desengripante.  
 
Modo de usar     
                                                                   
 A uma distância de aproximadamente 15 a 20 cm, faça a aplicação por sobre a superfície que 
necessita do produto. 
Nota: 
 Quando aplicar em outras superfícies que não os metais, execute um pequeno teste para 
verificar se existe compatibilidade entre o Cartech Desengripante e a peça que se deseja lubrificar. 
 
Características: Físico – químicas 
Propriedades 
Odor  Característico 
Estado físico  Líquido 
Cor  Âmbar 
Inflamabilidade  Produto Inflamável 
 
Armazenagem                                                                                           
 

Armazenar em lugar fresco e seco.Mantenha o produto em embalagens originais e sempre fechadas para 
conservação da qualidade do material, protegido do sol e calor. 
 
As informações sugeridas nesta  ficha técnica, são resultados de testes laboratoriais e  práticos. A CARTECH reserva-se o direito de mudar 
quaisquer das especificações acima sem   prévio aviso, e a  qualquer  tempo atendendo à sua  política  mercadológica  para  melhor   atender  
aos seus clientes. 
 
Para informações complementares entrar em contato com nosso depto técnico:  Telefone (019) – 3255.5664 
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