
GARIN & CIA LTDA.
R. Ipê, 163 - Vila Industrial - Barueri/SP. Cep 06413-680.

 (11) 4161-1600    9 6373-6071      Garin Brasil

garin@garinbrasil.com.br    www.garinbrasil.com.br

F I C H A  T É C N I C A

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas estão sustentadas 
por inúmeros testes, avaliações especificas feitos em nossos laboratórios e validados pela nossa longa 
experiência. Contudo e tendo em conta a grande variações de matérias existentes no mercado, assim como as 
técnicas de aplicações do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização 
de testes prévios antes de qualquer uso de nossos produtos indicados para sua utilização, sendo assim, nós não 
nos responsabilizamos por quaisquer danos que o produto possa causar e seus efeitos em sua aplicação. 
Laborado por: Marco A. Teruya - Químico Responsável

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

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

LCB-300 Spray 321ml / 192g Incolor 7896094501447 6 7896094501444

LIMPA CONTATO 
BOND

DESCRIÇÃO

O Limpa Contato Bond é um produto elaborado para ser utilizado 
como restaurador da continuidade elétrica em circuitos e mecanismos 
eletro-eletrônico, sem necessitar a desmontagem do equipamento. 
Possui um excelente poder de limpeza e de umectação.

APLICAÇÃO

Limpa Contato Bond é ideal na limpeza dos aparelhos que tenham 
resíduos de graxas, poeiras e outros elementos que possam impedir 
a continuidade elétrica. Pode ser utilizado em: relês, contatos de 
controle remoto, plugs de computador, conectores automotivos, 
placas de computador, terminais elétricos, plugs de telefone, botoeiras 
de eletrodomésticos em geral, USB, HDMI, botões, placas eletrônicas, 
etc.

CARACTERÍSTICAS

Cor: Incolor.
Estado Físico: Líquido.
Odor: Característico.
Inflamável.
Não contém CFC.
Taxa de liberação: 50 a 100g / min.
Explosividade: Não estocar acima de 50ºC.
Solubilidade: Insolúvel em água.
Validade: 3 anos.

INSTRUÇÕES PARA USO

1) Agite bem antes de usar.
2) Desligue o equipamento e aplique o produto nos locais e peças a 
serem limpas, a uma distância aproximada de 5 a 10cm.
3) Utilize o prolongador para maior precisão.
Em materiais plásticos ou borrachas, deve-se verificar a compatibilidade 
antes do uso do produto, pois pode agredir o material.

PRECAUÇÕES

•Cuidado: Inflamável.
•Não aplicar o produto em equipamentos ligados ou energizados.
•Produto sob pressão, podendo retornar aos olhos: use óculos de 
proteção.
•Evite a inalação.
•Manter a embalagem protegida dos raios solares.
•Não expor a temperaturas superiores a 50ºC.
•Evitar deixar o produto dentro de veículos em dias ensolarados.
•Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com 
água em abundância. Se ingerido, procure imediatamente o Serviço 
de Saúde mais próximo. 
•Manter fora do alcance de crianças ou animais domésticos.
•Utilizar a FISPQ para mais informações.

COMPOSIÇÃO

Destilado de petróleo e gás propelente.


