
                                                                                          
 

 
 

 

B-1000 protec 
Lubrificante e Repelente de Umidade –  
CÓD. 53882 – PRODUTO ISENTO DE REGISTRO 

 
 

PROPRIEDADES 
 
O B-1000 PROTEC proporciona um filme micrométrico que isola o metal do ar e da água, não 
permitindo reação química, a qual da origem a oxidação que tem seu grau máximo na corrosão. 
Penetra nos menores poros do metal, retirando dos mesmos toda umidade, evitando a reação do 
oxigênio. É um produto altamente eficaz para a proteção de peças, máquinas e motores em 
curtumes, frigoríficos, laticínios e indústrias em geral, onde o uso contínuo de água é 
imprescindível. Substitui com vantagens outros protetores, tais como: banho de cera, laca, etc. 
 
UTILIZAÇÃO  
 
Pode ser usado frio ou quente, por imersão ou limpeza manual em superfícies metálicas.  

INSTRUÇÕES DE USO 
 
Pode ser aplicado por imersão, pulverização ou pincel, dependendo das condições. O filme de B-
1000 PROTEC é facilmente removível usando-se o LETRIKIN como solvente não residual. Possui 
excepcional repelência a água. Baixo consumo. Forma uma película mínima e transparente que 
reduz a formação de ferrugem. Rigidez dielétrica-1000 volts. 
 
COMPOSIÇÃO 
 
Tetracloreto e veículo estabilizante.  Ativo : Tetracloreto 
 
 ESPECIFICAÇÃO  
 
 

Aparência:   Liquido Límpido 
Cor: Âmbar 
Densidade 25°C:      0,86 a 0,90 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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