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1) Características físicas e químicas 

Aspecto – Líquido límpido homogêneo   

Cor         - incolor 

Odor       - sem odor 

 

2) Especificações do produto 

pH do produto puro                                                    6,00 – 8,50 

Densidade (g/mL 20°C)                                             0,800– 0,9100 

 

3) Composição 

Óleo mineral e propelente. 

 

4) Campo de aplicação 

 

PROFISEPT LUB SPRAY é um lubrificante em forma de spray, à base de óleo mineral 

especialmente desenvolvido e indicado para a lubrificação e preservação das peças 

de mão e micromotores.  

PROFISEPT LUB SPRAY ajuda a manter o valor dos micromotores e peças de mão, 

através de uma ótima lubrificação, oferecendo proteção eficaz contra desgaste e 

corrosão por atrito.  

PROFISEPT LUB SPRAY deve ser aplicado após cuidadosa limpeza, antes da 

esterilização, sendo compatível com o vapor e alta temperatura. Limpa e protege 

turbinas, motores a ar, hastes e cabeçotes para garantir um serviço eficaz e 

duradouro. 

 

Apresentação: Lata Spray 250ml/150g 

 

5) Riscos 

 

Produto inflamável.  
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6) Precauções 

 

PERIGO: PRODUTO EXTREMAMENTE INFLAMÁVEL. Somente a embalagem vazia 

pode ser reciclada. Recipiente sob pressão: risco de explosão sob ação do calor. 

Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de 

ignição. Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. Não fumar 

durante o uso próximo ao produto. Não perfurar e nem incinerar a embalagem, mesmo 

após utilização. Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 

50°C. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. 

Agentes extintores de fogo: pó químico, espuma mecânica e CO2. Não utilizar 

água. A formação de misturas explosivas pode ocorrer com ventilação insuficiente. 

Use o produto em lugar bem ventilado. Não respirar os aerossóis. PRIMEIROS 

SOCORROS em caso de contato com os olhos: lavar imediatamente com água 

corrente por, pelo menos, 5 minutos com os olhos bem abertos. Remover lentes de 

contato (caso as tenha). Caso a irritação persista procurar assistência médica levando 

consigo a embalagem do produto. Em caso de contato com a pele: lavar com água 

e sabão. Caso a irritação persista procurar assistência médica levando consigo a 

embalagem do produto. Em caso de ingestão: não induza vômito. Procure um 

médico imediatamente. Em caso de inalação: procure ar fresco. Caso a irritação 

persista procurar assistência médica levando consigo a embalagem do produto. 

Centro de informações toxicológicas: 0800410148. 

 

7) Armazenagem 

 

Manter longe de fontes de ignição. 

Não expor a temperaturas superiores a 50°C 

 Conservar em temperatura ambiente, protegido da luz. 

 

8) Prazo de validade 

2 anos 


