B O L E T I M

T É C N I C O

PSX151 (ISODRAW 26)
SOLVENTE DIELÉTRICO ATÉ 26.000 V
04.08.16

DESCRIÇÃO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PSX151 limpador de motores e equipamentos elétricos
de alta ou baixa voltagem. É um produto com
características especiais para ser aplicado em motores e
equipamentos elétricos de corrente alternada em
funcionamento e corrente contínua sem tensão. É um
poderoso desengraxante e pode ser usado para
remoção de óleo, cera e gordura de superfícies
metálicas, motores e equipamentos. Remove sujidades
que prejudicam o funcionamento e causam aquecimento
e até a queima dos equipamentos. Tem ponto de
combustão alto e evaporação controlada para não causar
condensação de umidade.

APLICAÇÕES

Líquido límpido
Saybolt 20 mín.
1,020 Kg/I
40ºC / 60ºC
NT
26.000 V
Ausente
1 A máx.
7 ppm máx.
Negativa
0,05% máx.

PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS

Limpeza de cabines de força de alta tensão até
26000 Volts, geradores e motores em geral. Motores
podem ser imersos no produto e depois jateados com
ar comprimido até secarem para serem colocados
novamente em funcionamento. Não deve ser
aplicado em computadores, superfícies aquecidas ou
equipamentos que operem acima de 26.000 volts.
Peças de acrílico devem ser removidas antes da
aplicação do solvente. Quando aplicado em painéis
elétricos, manter as portas abertas até a secagem
completa para evitar a formação de gases originados
pela evaporação do produto.

PROPRIEDADES
•
•
•
•

Estado Físico
Cor
Densidade a 20/24ºC
Ponto de Anilina
Ponto de Fulgor (v.f)
Rigidez Dielétrica
Halogênios Livres
Corrosão ao Cobre
Acidez (HCI)
Prova de Mancha
Teor de Água

Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com
água em abundância. Em caso de ingestão procure o
serviço de saúde mais próximo ou o CEATOX 0800 721
3000.

ARMAZENAGEM
Mantenha o produto em sua embalagem original em local
seco, coberto, fresco e ventilado, fora do alcance de
crianças e animais.

EMBALAGENS

Não condutivo;
Não inflamável;
Prolonga a vida do motor;
Reduz manutenção.

Baldes ou Tambores em aço ou Polietileno de alta
densidade com:
• 5; 20; 50 e 200 litros.

MODO DE USAR
Aplicar puro por imersão, com ar comprimido ou pistola
manual especial para esse fim. Pulverizar para dentro
do motor até ficar limpo e aplicar ar até secar; lubrificar
em seguida. Em motores pequenos, limpar sem
desmontagem. Colocar por imersão e depois aplicar ar
comprimido até secar. A lubrificação é indispensável
após essa limpeza. Motores de corrente direta só devem
funcionar após total evaporação do produto.

As informações aqui contidas correspondem aos nossos conhecimentos mais recentes e tem como objetivo apresentar o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se
pretende, portanto, garantir com estas informações as propriedades específicas do produto e nem implicam a garantia jurídica ou o compromisso de nossa parte pelo uso
indevido do produto. Informações complementares serão fornecidas quando solicitadas.
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