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INFORMAÇÃO DE PRODUTO 

VISCO-LOTION PROTEC CE15V+ 

PROTECÇÃO DE SOLDADURA PARA DISPOSITIVOS E FERRAMENTAS 

PROPRIEDADES 

o A VISCOLOTION PROTEC CE15V+ é um produto especial para proteger dispositivos, batentes e apoios contra salpi-
cos de metal quente ao soldar (p. ex. soldadura MIG/MAG, soldadura a laser, etc.) 

o Altamente viscosa, cria uma película de protecção particularmente estável em qualquer posição  

o Efeito de limpeza integrado 

O Pronta a usar, aquosa, sem silicone 

VANTAGENS 

o Efeito de protecção duradouro e limpeza facilitada 

o Testada e aprovada para revestimento de pintura catódica por imersão 

o Não provoca nenhum erro de sensores 

o Segura: não inflamável, biodegradável 

o Comprovada na indústria automóvel, e na construção de veículos e de components 

BENEFÍCIOS 

o Redução do tempo de limpeza dos dispositivos  

o Maior produtividade graças ao funcionamento seguro dos fixadores, etc.  

O Maior vida útil dos dispositivos graças à redução do esforço mecânico ao limpar 

APLICAÇÃO 

Humedecer regularmente os dispositivos e as ferramentas com a Visco-Lotion PROTEC CE15V+.  

Os ciclos de humedecimento dependem do tipo e do ambiente do processo, e devem ser determinados empiricamente.  

De qualquer maneira, deve-se pulverizar sempre que se limpar (p. ex. limpeza a gelo seco).  

A pulverização com a bomba de pulverização manual PROTEC HSP4K-V ou com o pulverizador sob pressão PROTEC garante um 

humedecimento perfeito e uma elevada economia.  

Não pode ser soldada com MAG (para a protecção de componentes, recomendamos a PROTEC CE15L+).  

Antes da primeira utilização, verificar a resistência do material (cabos, sensores, etc.).  

Agitar antes de usar!  

Proteger contra geada. 

DADOS CARACTERÍSTICOS 

Tipo de substâncias 
activas 

produtos de ácido gordo vegetais com 
etoxilatos de álcool gordo em emulsão aquosa 

Valor de pH 7,4 

Densidade (20°C) 0,98 g/ml Prazo de validade mín. 6 meses 

Viscosidade (20°C) 9,5 seg DIN 53211/4 Recipiente 
bidão de 10 litros, n.º de 
identificação A016.010 

Ponto de inflamação não aplicável 
Ficha técnica 
de segurança 

n° SDS-A016 
(www.protec-austria.com) 

 

 


