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F I C H A  T É C N I C A Balde 18kg

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

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

GVP-080 Pote 80g Incolor 7896094501607 24 7896094501604

GVP-400 Pote 400g Incolor 7896094501577 8 7896094501574

GVB-900 Pote 900g Incolor 7896094501669 6 7896094501666

GVB-300 Balde 3,0kg Incolor 7896094501836 1

GVB-180 Balde 18kg Incolor 7896094501560 1

VASELINA

  INSTRUÇÕES PARA USO 

1) A aplicação pode ser feita com o auxílio de um pincel, 
espátula ou até uma escova plástica.
2) Aplique uma quantidade no local a ser lubrificado e aguarde 
algumas horas. Depois, a vaselina penetra gradativamente nos 
locais de difícil acesso.

  PRECAUÇÕES 

•Em caso de contato com os olhos, lavar com água em 
abundância. Se ingerido, não provocar vômito e procurar um 
médico.
•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 

Óleos Minerais de Base Parafínica.

  DESCRIÇÃO 

Vaselina pura sem cargas, pastosa, com propriedades 
lubrificantes e aspecto limpo para uso profissional ou 
doméstico. Formulada a partir de óleos brancos hidrogenados, 
associado a parafinas macro e micro cristalizadas, que oferece 
uma pasta homogênea, sem grumos e de cor branca a 
levemente amarelada.

  APLICAÇÃO 

Graxax Vaselina foi especialmente desenvolvida para 
lubrificação de trilhos e dobradiças. Facilita o deslize de fios 
elétricos em conduítes, terminais de bateriais em barcos, 
montagem de válvulas hidráulicas ou peças que permanecem 
úmidas, protegendo da oxidação. Pode ser utilizada nas 
indústrias de borracha, papel carbono, nas indústrias de 
colchões, automobilísticas e outras que requeiram um produto 
com essas características.

  CARACTERÍSTICAS 

Consistente. Não escorre.
Não inflamável.
Cor: Incolor a levemente amarelado.
Aparência: Pastosa.
Densidade: 0,810 a 0,850.
Índice de Penetração: 180 a 210.
Ponto de Fusão: 40 a 50.
Ponto de Gota: 40 a 50.
Ponto de Fulgor: 160ºC mínimo.
Viscosidade: 41 ssu 98ºC.
Validade: Indeterminada.

Pote 80g Pote 400g

Balde 3,5kg

Balde 900g


