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A Pasta Lubrificante PISAFIX é um produto para uso em Tubos e Conexões de PVC ou qualquer outro 

material, com junta elástica (Anel de Borracha) integrado ou não, facilitando o encaixe perfeito entre as 

peças, sem danificar o Anel de Vedação. 

 

 

Tipo de Produto                             Mistura 

Densidade                                       0,95 – 1,00 g/cm³ 

pH, 1% p/p, Aquoso                        9,5 – 10,5  

Aspecto Visual                                Pasta cor caramelo 

Base Química                                  Produto a base de hidróxido de potássio e ácido graxo 

 

 

1. Limpar a ponta e o interior da bolsa do tubo ou conexão. 

2. Colar o anel na canaleta existente na bolsa do tubo; 

3. Aplicar a Pasta Lubrificante PISAFIX com pincel ou espátula sobre o anel e na ponta do tubo; 

4. Encaixar a ponta do tubo até o fundo da bolsa e recuar, para deixar uma folga para a dilatação da 

junta.  

     Descrição do Produto 

     Propriedades Físicas 

     Aplicação 
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Manuseio 

 

O produto não apresenta perigo potencial à saúde. Em contato com os olhos e com a pele pode causar 

pequena irritação. Se ingerido pode causar náuseas e vômito. Nesses casos, é necessário lavar com água 

corrente, não provocar vômito. Se necessário, procure um médico. Para maiores informações, consultar a 

Ficha de Segurança de Produto Químico (FISPQ). 

 

 

A Pasta Lubrificante PISAFIX é fornecida nas seguintes embalagens: 

- Sachê de 160g (embalagem PVC); 

- Sachê de 400g (embalagem PVC); 

- Sachê de 1 kg (embalagem PVC); 

- Frasco de 480g (embalagem de PEAD); 

- Balde de 5kg (embalagem de PEAD). 

 

Armazenamento 

 

Armazenar em áreas cobertas, frescas, secas e ventiladas. Armazenar na embalagem original e bem 

fechada para garantir a qualidade do produto durante o período de validade. 

 

  

      Embalagem 
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A Pasta Lubrificante PISAFIX, apresenta a validade de 12 meses a partir da data de fabricação descrita 

na embalagem, desde que seguidas às recomendações citadas nesse Boletim Técnico. 

 

 

As instruções contidas nesse Boletim Técnico são baseadas em nossa experiência e conhecimento 

técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: tratamento 

de superfícies, aplicação, condições de trabalho, etc. A PISAFIX constantemente faz melhoramentos em 

seus produtos e nos reservamos do direito de alterar o conteúdo desse Boletim Técnico sem aviso prévio. 

A PISAFIX, não se responsabiliza pela utilização inadequada do produto. Para informações de segurança, 

manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto 

Químico (FISPQ). 

 

     Validade 

     Observações 


