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Ficha Técnica 

 
(SPRAY DE CORRENTES E ENCADEAMENTOS 

- LUBRIFICANTE MULTI-USOS) 

 
O Spray para correntes e encadeamentos da Spanjaard  
é semi-líquido e aderente, serve para todos os propósitos 

de lubrificação (multi-usos), contém molibdénio solúvel. 

Penetra e lubrifica, correntes, encadeamentos e cabos. 

Combina as vantagens da massa com as do óleo 

lubrificante. O produto sai com consistência de um óleo 

fino (penetra), tornando-se massa de consistência 2 (longa 

duração e cargas), com a evaporação do solvente do 

aerossol. 

 

APLICAÇÕES 
 
O Spray para correntes e encadeamentos Spanjaard 
está formulado para as correntes standard e tipo “O”, 

encadeamentos e cabos. Penetra em profundidade nos 

encadeamentos e permanece aderente às superfícies 

oferecendo uma protecção longa e duradoura nos locais 

mais inacessíveis, debaixo de condições mais exigentes, de 

forma a reduzir o desgaste, pelo baixo coeficiente de atrito 

devido ao molibdénio solúvel. Este produto não escorre 

como líquido, resiste à centrifugação.   

 

Motos, veículos de transporte, utilizações: 
 

Correntes de motos, diversos pontos do veículo, cabos, 

corredores dos assentos, cabos de encadeamento, molas, 

interruptores de controlo, prendedores, dobradiças, 

fechaduras, mecanismos de janela, wheel jacks, etc. 

 

Utilizações Industriais: 
 

Cordas de arame, winches, blocos de polia, cames, 

corrediças, actuadores, linhas de parafuso, rams, 

transportadores, trilhos, rolos, etc. 

 

Utilizações Domésticas: 
 

Dobradiças, portas eléctricas de garagem, corrediças e 

correntes, wheelbarrows, cortadores de relva, etc. 

 

 

 
 

 
 

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO 
 

Aerossol com bocal de extensão para as aplicações 

em lugares inacessíveis. 

 

PROPRIEDADES TÍPICAS 
 
Cor                                            Vermelho claro 

Densidade, g/cm³                                        0,93 

Carga de solda, kg                                       250 

Temperatura operacional,ºC               -30 a 110 

 

 

MANUSEAMENTO E ARMAZENAMENTO 
 
Inflamável. Não pulverizar sobre chama ou 

material incandescente. Contentor pressurizado. 

Não expor à luz solar ou a temperatura acima dos 

50ºC. Utilizar em locais bem ventilados. Manter 

fora do alcance das crianças. Guardar em local 

fechado. 

 

EMBALAGEM 
 

150ml/110g e 400ml/285g Aerossol 

CHAIN & LINKAGE SPRAY 


