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SOCOPROTEC V0694 GEL LUBRIFICANTE ESPESSO

Ficha Técnica

Aprovações

FIAT - STELLANTIS GROUP 722125589

PSA - STELLANTIS GROUP Relatório 06-142 segundo B 74 2640

RENAULT TRUCKS - VOLVO GROUP

Fase hidrossolúvel
Reduz o coeficiente de atrito Compatível com elastômeros
Especialmente inibido
Não gera corrosão sobre o aço, nem sobre o alumínio
Resistência em temperatura: entre 0°C e + 60 °C

UTILIZAÇÃO

Lubrificante  em  fase  aquosa  utilizado  como  agente  deslizante  para  elastômero,  particularmente
adaptado à lubrificação das interfaces metal/borracha.

INSTRUÇÕES DE USO

O produto está pronto para uso e não necessita de qualquer diluição.

PROPRIEDADES

Composiçã tensoactivos, sabàμes, inibidores de corrosà£o ...................................................................... 
Aparência líquido viscoso de cor azul ......................................................................................................... 
pH (puro) 9 ................................................................................................................................................... 
Densidade 1 ................................................................................................................................................. 

ARMAZENAMENTO E MEDIDAS DE SEGURANÇA

Armazenar nas embalagens originais, fechados, ao abrigo do calor, em um local fresco (temperaturas
de armazenamento possíveis: entre 0 °C e + 40 °C). Se possível, deixar o produto a ± 20 °C antes de
aplicação.
Para mais informações relativas à periculosidade, consultar a ficha de dados de segurança do produto
de acordo com a legislação local.

Este boletim técnico substitui e cancela os anteriores
 

Os detalhes acima foram compilados com o melhor de nosso conhecimento, porém, os valores são indicativos
apenas, e nós não garantimos ou assumimos qualquer responsabilidade com relação ao uso das informações,
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particularmente se terceiros forem afetados com nosso produto. A informação acima foi compilada por meio de
testes realizados pela SOCOMORE. Todos os dados estão sujeitos a alterações no momento em que a
SOCOMORE considerar apropriado. Os dados fornecidos não se destinam a substituir qualquer teste que se deva
realizar para determinar a adequação do produto para seus propósitos específicos. As imagens não são
contratuais. Verifique a legislação local aplicável ao uso deste produto. Caso necessite de alguma informação
adicional, por favor, entre em contato.


