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F I C H A  T É C N I C A

GARLUB

  PRECAUÇÕES 

•Conteúdo sob pressão. Não amassar ou perfurar a 
embalagem, mesmo vazia.
•Manter longe de chamas ou superfícies aquecidas.
•Não expor a temperaturas superiores a 50ºC.
•Não aplicar GarLub em equipamentos elétricos em 
funcionamento.
•Manter a embalagem protegida dos raios solares.
•Evitar deixar o produto dentro de veículos em dias 
ensolarados.
•Manter fora do alcance de crianças ou animais domésticos.
•Utilizar a FISPQ para mais informações.

  COMPOSIÇÃO 

Óleo Mineral, Solvente Alifático, Éster e Éter Glicol.

  DESCRIÇÃO 

Composto por óleo mineral, solvente alifático, éster e éter 
glicol, GarLub é um micro óleo lubrificante com alto poder de 
penetração, que protege por um longo período qualquer me- 
canismo. Sua baixa viscosidade permite um desprendimento 
rápido e por completo, facilitando a remoção e manutenção.

  APLICAÇÃO 

GarLub é ideal para fechaduras, parafusos com porcas, 
dobradiças, trilhos, motores e articulações em geral. Penetra e 
lubrifica, eliminando a umidade e rangidos, desengripando e 
evitando a oxidação.

  CARACTERÍSTICAS 

Aparência: Líquido em spray na cor amarela.
Formação de película: Instantaneamente.
Validade: Consumir em até 3 anos.
Não contém CFC - Inflamável.
Não agride a camada de ozônio.

  INSTRUÇÕES PARA USO 

1) Agite bem antes de usar.
Para lubrificar: instale o prolongador e posicione bem próximo 
a peça a ser lubrificada e acione a válvula.
Para renovar o visual de objetos e superfícies: aplique 
o produto e, em seguida, espalhe com uma esponja ou um 
tecido limpo e seco sempre em camadas finas. Remova os 
excessos para um perfeito acabamento.
Pode ser aplicado com uma esponja para fácil utilização.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

CÓD. GARIN DESCRIÇÃO COR CÓD. BARRA UNID. CAIXA CÓD. CAIXA

GLD-300 Spray 300ml / 180g Amarelado 7896094500310 6 7896094505063

GLD-300 Spray promocional 300ml / 193g Amarelado 7896094599345 6 7896094599342

Spray
300ml / 193g

Spray
300ml / 180g


