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SILICONE SPRAY W-MAX

Descrição do produto
O silicone spray W-MAX é adequado para lubrificação 
de superfícies metálicas e não metálicas; restauração do 
brilho e proteção contra raios U.V. em plásticos e borrachas; 
repele umidade em componentes elétricos além de limpeza 
em geral em superfícies como couro, plástico, borracha e 
madeira.

Características
• Produto evita aderência de sujidades, deixando as 

superfícies livres de atrito reduzindo seu desgaste.
• Antiestático, evita o acúmulo de poeiras, mantém as 

superfícies limpas e brilhantes.
• Protege as superfícies metálicas contra umidade, 

oxidação, corrosão e ferrugem, prolongando assim sua 
vida útil.

• Após aplicação mantém-se estável.
• Protege contra raios U.V., lubrifica, limpa e dá brilho.
• Evita o ressecamento de peças plásticas e borrachas.
• Proporciona um acabamento limpo, seco e com brilho 

duradouro.
• Evita e protege as superfícies contra efeitos da maresia. 

Aplicações
• Lubrificação e proteção de superfícies metálicas e não 

metálicas, tais como: metal, couro, vinil, plástico, borracha, 
madeira, cerâmica e etc.

• Protege cabos e chicotes elétricos e eletrônicos.
• Desmolde de peças plásticas para equipamentos 

eletrônicos.
• Manutenção de equipamentos na linha de produção.
• Lubrificação de mesas de guilhotinas gráficas.
• Tratamento superficial em mármores e granitos, exceto 

pisos.
• Lubrificação da canaleta do vidro automotivo.
• Manutenção das partes plásticas do interior do veículo. 

Restrições de uso
▸ Não utilizar o produto em:
• Pedais.
• Manoplas.
• Selins e bancos de moto e bicicleta.
• Pisos e assoalhos. 

Modo de usar
• Limpe e seque a superfície a ser tratada.
• Agite a lata antes de usar.
• Aplique o produto a uma distância de 20cm.
• Em locais de difícil acesso, utilize o prolongador.

PRINCIPAIS VANTAGENS

• Linha de limpeza W-Max.
• Desengripante W-Max.
• Limpa contato W-Max.

PRODUTOS ASSOCIADOS

• Protege plásticos, borrachas e metais.
• Reduz o atrito e consequentemente o 

desgaste.
• Evita ruídos.
• Lubrifica fechaduras, dobradiças, 

trilhos de cortinas e persianas.
• Protege contra a maresia.
• Propriedade desmoldante.
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Informações de segurança, limpeza e manuseio
do produto
• Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
• Embalagem em spray. Gás sob pressão. Não perfure o 

frasco ou use o produto em contato com chama.
• Produto facilmente inflamável. Quando exposto a uma 

fonte de calor, o frasco poderá explodir.
• Evite a inalação do produto durante a aplicação.
• Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do 

produto.
• Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
• Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato 

com a pele. Não ingerir.
• Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na 

ficha de segurança do produto através do site  
www.wurth.com.br/produtos. 

Condições de armazenamento e prazo de
validade 
•  Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
•  Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
•  Mantenha fora de alcance de crianças e animais. 
•  Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou 

medicamentos, mesmos os destinados a animais.
• Armazene longe de fontes de calor.
• Não armazenar em local úmido e com temperatura 

superior a +50°C.
• Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

SILICONE SPRAY W-MAX

Qtde. embalagem Conteúdo Código

12 unidades 300ml / 200g 0893 221 311

Estado físico Líquido pressurizado 

Cor Incolor 

Odor Característica 

Viscosidade e Brook. Cf nº6 a 
25ºC 30 a 60 seg

pH 6,0 – 7,5

Limite de explosividade 50ºC

Densidade 0,97 – 1,01g/cm³

Taxa de liberação 60 a 100g/min

Pressão interna a 50ºC 45 a 65 Psi

Solubilidade Insolúvel em água 

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande 
variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a 
sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou 
indiretamente resultantes da aplicação.

Para mais informações, por favor, contate 
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br


