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Quimicos

Fospro
O Fospro é um fluído versátil para limpeza e desumidificação de
contatos elétricos nas instalações e painéis elétricos de baixa
tensão em geral. Sua ação duradoura mantém a condutividade
elétrica em equipamentos como: contatores, disjuntores, chaves
seccionadoras, potenciômetros, entre outros.
Além da limpeza, a versatilidade da ação do produto proporciona
a desobstrução, lubrificação e a proteção contra corrosão nas
superfícies metálicas.
Ideal para aplicações mecânicas e industriais, sua formulação
permite uma rápida diluição sobre qualquer superfície metálica,
removendo a umidade e lacrando-a com um filme lubrificante que
previne a oxidação, corrosão e condensação.
Características
 GZhiVjgVVXdcYji^k^YVYZZaig^XV0
 AjWg^ÒXV!a^beVZegdiZ\ZXdcigVXdggdhZh0
 CdXdcib8;8#
Modo de usar

Não deve ser usado em placas de circuito impresso (placas eletrônicas), como
computadores, televisores, etc.

Aplicar diretamente no local a ser limpo, lembrando de desligar
o equipamento durante a aplicação, pois o produto é inflamável.
Para locais de difícil acesso, utilizar o bico prolongador.
Embalagem: 12 peças
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Helaclean
Helaclean é um fluído próprio para limpeza de placas de circuito
impresso e contatos elétricos em geral.
Devido sua alta evaporação, sua ação não deixa resíduo na
superfície aplicada.
Características do produto
CdYZ^mVgZhYjdVehVVea^XVded^hcdXdcibajWg^ÒXVciZ0
8dbedhidYZhdakZciZdg\}c^XdYZVaiVZkVedgVd0
CdXdcib8;80
7V^mddYdg0
6aidedYZgYZa^beZoV0
 6aiV XVe^aVg^YVYZ XVeVX^YVYZ YZ eZcZigVg Zb ZheVdh
ZmigZbVbZciZgZYjo^Ydh#
Modo de usar
Aplique diretamente sobre a placa ou contato elétrico, lembrando
de desligar o equipamento durante a aplicação, pois o produto
é inflamável. Para áreas de difícil acesso, utilizar o prolongador.
Após a aplicação do Helaclean em ambientes com alta umidade
relativa, recomenda-se aplicar ar comprimido. Manter o
equipamento desligado por cerca de 15 minutos para garantir a
total evaporação.

Indicado para limpeza de óleos, graxas e gorduras.
Não ataca borracha.

Embalagem: 12 peças

*As informações deste catálogo estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.
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