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F I C H A  T É C N I C A

GRAFITE 
BOND SPRAY

  INSTRUÇÕES PARA USO 

1) Agite bem antes de usar.
2) Aplique no local desejado, formando uma camada negra 
lubrificante.
3) Para lugares de difícil acesso, use o prolongador.

  PRECAUÇÕES 

•Produto sob pressão, podendo retornar aos olhos: use óculos 
de proteção.
•Evite a inalação. 
•Cuidado: o grafite é um pó muito fino que se dispersa com 
facilidade pelo ar, atingindo superfícies limpas e contaminando 
de cor negra.
•Produto contaminante. Aplicar em local ventilado.
•Limpar os dedos com água e sabão após o uso. 
•Cuidado: Inflamável.
•Manter a embalagem protegida dos raios solares.
•Não expor a temperaturas superiores a 50ºC.
•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 

Grafite em pó e gás propelente butano/propano.

  DESCRIÇÃO 

Devido às propriedades de baixo atrito que o grafite 
proporciona, o Grafite Bond Spray foi desenvolvido visando 
uma lubrificação a seco e sem gordura, que evita por completo 
o acúmulo de poeira.

  APLICAÇÃO 

Grafite Bond Spray proporciona uma maneira prática e fácil 
de aplicar, mesmo em locais de difícil acesso. Atua como 
um poderoso deslizante entre materiais que se atritam, 
como cadeados, fechaduras e roscas, canaletas de vidro em 
automotores, correntes em geral, dobradiças, lubrificação 
de mecanismos, etc, formando uma película lubrificante por 
longo período.

  CARACTERÍSTICAS 

Cor: Grafite Escuro.
Estado Físico: Pó Homogêneo.
Odor: Característico.
Limite de explosividade: Não estocar acima de 50ºC.
Solubilidade: Insolúvel em água.
Densidade: 0,22g/cm3, variação + ou - 0,05.
Validade: Melhor consumir em até 3 anos.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

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

SGR-200 Spray 200ml / 130g Cinza 7896094501416 6 7896094501413


