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BOLETIM TÉCNICO 
 

PRODUTO: Lub 40 Desengripante Aerossol CÓDIGO: RQ6010 
 

CARACTERÍSTICAS: O produto tem alto poder de penetração, protege a superfície metálica contra ferrugem e corrosão 
mantendo uma película protetora. 

 
APLICAÇÃO: Pulverizar o produto para lubrificar e proteger, evitando umidade nas peças metálicas e também desemperrar 
peças enferrujadas. 

 
MODO DE USAR: Agite bem antes de usar. Aplique o produto no local desejado, para lubrificar e ou afrouxamento de peças 
enferrujadas. Em lugares de difícil acesso utilize o prolongador, aguarde alguns segundos antes de forçar o afrouxamento. 

 
PRECAUÇÕES: Mantenha fora do alcance das crianças e animais domésticos. Evite Inalação ou aspiração, contato com os olhos 
e o contato com a pele. Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com água em abundancia. Em caso de 
ingestão não provoque vômito e consulte imediatamente o centro de intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. 
Nunca dar nada via oral a uma pessoa inconsciente. Em Caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local. Arejado e 
consulte imediatamente o centro de intoxicações o médico levando o rótulo do produto. Manter o produto em sua embalagem 
original. Não Reutilizar a embalagem vazia para outros fins. Mantenha longe do fogo e superfícies aquecida. Mantenha o 
recipiente hermeticamente fechado em lugar ventilado. Telefone de emergência - DISQUE INTOXICAÇÕES ANVISA 0800-722- 
6001. 

 
ARMAZENAGEM: Armazenar em temperatura ambiente, com ventilação e na própria embalagem. Manter as embalagens 
sempre fechadas. 

 
VALIDADE: 24 meses a partir da data de fabricação. 

 

PROPRIEDADES FISICO QUIMICAS: 
 

ASPECTO VISUAL DENSIDADE A20 °C (g/ml) COR ODOR 

LIQUIDO LIMPIDO 0,845 – 0,865 CARAMELO CARACTERÍSTICO 

 
 

DADOS CADASTRAIS: 
 

CÓDIGO EMBALAGEM VOLUME COD. BARRAS IND. COD. BARRA CAIXA CLASSIF. FISCAL 

RQ6010-12S PET SLIM 12X300ml 7898173500242 17898173500249 3824.99.41 

RQ6012-12 PET 12X440ml 7898173503533 17898173503530 2710.19.31 

RQ6110-12 PET MINIZÃO 12X100ml 7898173505292  3824.99.41 

RQ6110-24 PET MINIZINHO 24X65ml 7898173502369  3824.99.41 

 


