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O Desengripante e Anticorrosivo Extra Pisafix, é um produto com alto poder de lubrificação e proteção 

contra umidade, expelindo totalmente a água. Elimina rangidos, gordura e resíduos de cola. Desemperra 

parafusos, porcas e dobradiças. Limpa e protege eletrodomésticos e esteiras. Lubrifica fechaduras, 

bicicletas, pedais e motores. Conserva ferramentas, máquinas e equipamentos. Expulsa a umidade e evita 

ferrugem e corrosão. NO CARRO: solta todas as partes emperradas como porcas e parafusos. Elimina 

rangidos de pedais, portas e cabos além de repelir a água dos distribuidores e de todos os sistemas 

elétricos. NA CASA, ESCRITÓRIO E INDÚSTRIA: lubrifica e protege todos os aparelhos eletrodomésticos, 

motores, esteiras rolantes, motocicletas, skates e armas. Desengripa fechaduras, dobradiças, máquinas 

de costura, máquinas de escrever, bicicletas e etc. 

 

 

Base Química:                                Anticorrosivo, Óleo penetrante, Solvente Alifático e Propelente.  

 

 

1. Agite antes de usar. 

2. Aplique o produto na superfície desejada direcionando o jato até formar uma película protetora, em 

locais de difícil acesso, utilize o prolongador. 

  

     Descrição do Produto 

     Propriedades Físicas 

     Aplicação 
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Manuseio 

 

Aerossol inflamável. O manuseio deve ser feito somente em locais com boa ventilação. Recomenda-se 

a proteção respiratória, das mãos, olhos, pele e corpo com auxílio de máscara com filtro para proteção de 

vapores orgânicos, luvas, óculos de segurança e roupas para proteção. Para maiores informações, 

consultar a Ficha de Segurança de Produto Químico (FISPQ). 

 

 

O Desengripante Extra PISAFIX, é fornecido em frasco de 300 mL. 

 

Armazenamento 

 

Armazenar em áreas cobertas, frescas, secas e ventiladas. Manter afastado de fontes de ignição e calor 

excessivo. Armazenar na embalagem original e bem fechada para garantir a qualidade do produto durante 

o período de validade. Não expor a altas temperaturas. 

 

 

O Desengripante Extra Pisafix, apresenta a validade de 36 meses a partir da data de fabricação descrita 

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

  

      Embalagem 

     Validade 
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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). 

 

     Observações 


