INDUSTRIAIS

Esta linha é composta por produtos auxiliares
para produção, manutenção industrial e predial.
São úteis para indústrias em geral, tais como:
Montadoras, Metalúrgicas, Alimentícias, Plásticos,
Borrachas, Construção Civil e outras. Todos os
produtos são fabricados com normas visando
segurança ao usuário e proteção ao meio ambiente.
Pesquisas, desenvolvimento e testes em situações
reais asseguram aos clientes que sejam superadas
suas expectativas. Conheça nossos aditivos para óleos
combustíveis, Antirrespingos de solda, anticorrosivos,
desmoldantes, fosfatizantes, galvanizadores convertedor de ferrugem e outros. Adquira nossos produtos e
seja mais um cliente satisfeito.

SOLUÇÕES COM QUALIDADE

INDUSTRIAIS

5, 20, 50 e 200 litros

GUIA DE SELEÇÃO
APLICAÇÃO

PRODUTO

DESCRIÇÃO

PSX102

Aditivo para melhorar a combustão, aumentar a eficiência do queimador, manter
os injetores sem entupimentos.

PSX106

Antirrespingo de soldas solúvel em água para aplicação por pulverização ou
esponja.

PSX107

Antirrespingo de soldas base óleo sintético para uso em robôs de solda.

ANTIUMIDADE PARA
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

PSX108

Protege, penetra e impermeabiliza equipamentos elétricos contra umidade,
ferrugem e corrosão.

FUNDO CONVERTEDOR DE FERRUGEM

PSX116

Convertedor de ferrugem em fundo para pintura.

DESMOLDANTE PARA FORMAS DE CONCRETO

PSX131

Desmoldante emulsionável em água para formas de madeira, resinadas ou
metálicas, peças pré-fabricadas e concretos.

DESMOLDANTE PARA PRENSAS E ESTEIRAS

PSX132

Desmoldante com silicone para pratos de prensas, esteiras, correias transportadoras e cabos de aço.

DESMOLDANTE PARA BORRACHA/PLÁSTICO

PSX133

Desmoldante em emulsão para Indústrias de calçados, artefatos de borracha,
peças plásticas e recapagem de pneus.

DESMOLDANTE PARA ZAMAC/ALUMÍNIO

PSX134

Desmoldante evaporativo para fundição de Zamac e Alumínio com excelente
acabamento.

REMOVEDOR DE TINTAS
PISTOLAS, PEÇAS, BANDEJAS

PSX136

Solvente removedor de tintas a base de solvente, óleo, epóxi, eletrostática, P.U.
grafiato, adesivos plásticos.

DILUENTE DE TINTAS ACRÍLICAS
PARA PEÇAS E MOLDES

PSX143

Diluente para tintas acrílicas com base nitro celulose ou poliuretano. Não provoca corrosão.

DISSOLVENTE ASFÁLTICO

PSX145

Dissolvente de resíduos de asfalto, pixe, alcatrão, tintas asfálticas em máquinas
e ferramentas.

DISSOLVENTE USO GERAL

PSX146

Dissolve graxas minerais asfálticas, a base de sódio, lítio, cálcio, grafite e molibdênio.

NEUTRALIZADOR DE ODORES

PSX147

Dissolvente neutralizador de odores para caixas de gorduras, esgotos, bueiros,
etc.

FLUIDOS PARA LIMPEZA E TROCA DE COR EM INJETORAS

PSX152

Fluido de limpeza para mudança rápida de cor em processos de injeção.

FLUIDO DE SILICONE P/ PLÁSTICOS, BORRACHAS, MADEIRAS
E METAIS

PSX170

Fluido de silicone, limpa, restaura o brilho, tem ação antiaderente e hidrorrepelente.

PSX153

Fosfatizante, decapante e desengraxante a frio.

PSX154

Fosfatizante, desengraxante e decapante a frio.

PSX155

Revestimento de fácil aplicação para superfícies metálicas ferrosas sujeitas a
corrosão.

ADITIVO PARA COMBUSTÍVEL

ANTIRRESPINGO DE SOLDAS
ISENTO DE SILICONE

FOSFATIZANTE E
REMOVEDOR DE FERRUGEM

GALVANIZAÇÃO INSTANTÂNEA

Visite nosso site e conheça todos os produtos que fabricamos. Consulte-nos ainda hoje!

