
 
 
                                                                                          

 
 

 

LETRIKIN  
Produto para Limpeza de Motores 
Elétricos e Quadros de Comando - 
CÓD. 53879 
 

 

PROPRIEDADES 
 
O LETRIKIN  foi formulado para oferecer uma ação rápida e completa penetração na limpeza de contatos 
e motores elétricos.O produto deverá ser usado puro.Não adere ao pó: fica seco. Não provoca 
corrosão.Não deixa resíduo.Seguro para a pele: não provoca dermatites.Previne curtos circuitos.Possui 
velocidade de evaporação controlada.Não possui risco de auto-ignição. 
 
UTILIZAÇÃO  
 
Utilizar em contatos eletrônicos, chaves, quadros de comando, motores elétricos, etc.  
Motores elétricos:  Desligar o motor, submergir completamente e ligar o mesmo por 2 a 5 minutos. 
Desligar e deixar secar e ligar novamente por 30 a 40 segundo para secar as partes moveis do motor. 
Lubrificar as os rolamentos e partes moveis do motor e estará pronto para uso.  
Chave e quadros elétricos: Pulverizar Letrikin e secar com ar comprimido.  

 
INSTRUÇÕES DE USO 
 
Motores elétricos: submergir o motor completamente imerso e ligá-lo por 2 a 5 minutos: desligá-lo e tirar o 
líquido e deixando-o secar.Uma vez seco, ligar o motor por 30 a 40 segundos para secar qualquer 
resíduo. Lubrificar os rolamentos e o motor estará pronto para o trabalho.Chaves e quadros de comando: 
pulverizar e limpar com ar comprimido.  
Classificação KB-43.  
 
COMPOSIÇÃO 
 
Tetracloreto e veiculo estabilizante.  Ativo : Tetracloreto 
 
 ESPECIFICAÇÃO      
 
 
 
 

Aparência:   Liquido, Límpido 
Cor: Incolor a Amarelo 
Densidade (25ºC): 1,12 a 1,18 g/ml          
  

PRECAUÇÃO  
 
ATENÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.  
CUIDADO: Perigosa a sua ingestão. 
Impeça o contato com os olhos, pele e roupa durante o manuseio. 
Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar imediatamente com água em abundância. 
Em caso de ingestão acidental, consultar imediatamente o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde 
mais próximo. Sempre que possível levar o rótulo ou embalagem do produto. Não dê nada por via oral a 
uma pessoa inconsciente. Não remova o produto de sua embalagem original. Evite contato prolongado 
com o produto. Não reutilize as embalagens vazias. Não misturar com água na embalagem original. 
Centro de Atendimento de Toxicologia CEATOX/SP – FONES: 0800 - 148110 ou (11) 3066-5771. 
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