DESENGRAXANTE EXPRESS
Descrição do produto
O Desengraxante Express é um desengraxante de alto
poder de limpeza à base de solventes orgânicos. Limpa e
desengraxa peças em geral sem deixar resíduos. Por possuir
solvente de alta volatilidade, limpa, desengraxa e seca em
segundos. Elimina resíduos e oleosidade de peças em geral.
Projetado para remover óleo, graxa, fluido de freio e outros
contaminantes.
Características
•Limpeza geral do motor e seus componentes sem danificar
peças plásticas, borrachas e fiação.
• Desengraxa rapidamente peças metálicas.
• Não agride borrachas e peças plásticas.
• Alta volatilidade. Seca instantaneamente.
• Não deixa resíduos.
Aplicações
• Indicado para desengraxe de engrenagens e peças
metálicas em geral.
• Indicado para a limpeza de todos os componentes do
sistema de freio.
• Desengraxe da embreagem e transmissão.
• Limpeza de óleo residual na parte externa do cárter para
visualização de vazamento.
• Limpeza do cárter para aplicação do Silicone de Alta
Temperatura.

ANTES

DEPOIS

PRINCIPAIS VANTAGENS
•Remove rapidamente o pó da
pastilha de freio, fluido de freio,
graxa e outros contaminantes do
sistema de freio.
• Elimina resíduos e oleosidades do
motor.
• Limpa e seca em segundos.
• Fácil visualização de vazamentos.
• Limpeza de engrenagens.
• Desengraxe de superfícies
metálicas.

Modo de usar
• Certifique-se que o local ou a peça a ser aplicada esteja
fria.
• Aplique o produto diretamente sobre a peça ou na parte a
ser limpa, a uma distância de aproximadamente 20cm.
• Efetue a limpeza sempre da parte superior da peça para
baixo e para fora da área de limpeza.
• Deixe o produto secar.
• Quando necessário, reaplique o produto.
Importante
• Não aplique o produto sob superfícies pintadas, como a
lataria do carro.
• Não aplique sob superfícies aquecidas.

PRODUTOS ASSOCIADOS
• Protetor HT.
• Lava peças.
• Anti chios.
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DESENGRAXANTE EXPRESS
Informações de segurança, limpeza e manuseio
do produto
• Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
• Embalagem em spray, sob pressão. Não perfure a lata.
• Não use o produto em contato com chama.
• Produto facilmente inflamável. Quando exposto a uma
fonte de calor, a lata poderá explodir.
• Evite a inalação do produto durante a aplicação.
• Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do
produto.
• Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação: luva nitrílica,
óculos de segurança e máscara com filtro para gases
orgânicos.
• Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha
de segurança do produto através do site
www.wurth.com.br/produtos.
Condições de armazenamento e prazo de
validade
• Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
• Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
• Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
• Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou
medicamentos, mesmo os destinados a animais.
• Armazene longe de fontes de calor.
• Não armazenar em local úmido e ou com temperatura
superior a +50°C.
• Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.

Qtde.
embalagem

Conteúdo

Código

01 unidade

500ml / 310g

0893 650 987

Dados técnicos
Estado físico

Líquido Premido

Cor

Incolor

Odor

Característico

Densidade

0,7 (n-Hexano)

Ponto de fusão

-95ºC (n-Hexano)

Ponto de ebulição inicial

69ºC (n-Hexano)

Ponto de fulgor

-60ºC

Temperatura de autoignição

225ºC (n-Hexano)

Solubilidade

Insolúvel em água

Para mais informações, por favor, contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande
variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a
sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou
indiretamente resultantes da aplicação.
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