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Descrição do produto
Protetor para borne e terminal de bateria contra formação 
de zinabre/oxidação.

Características
•Tecido natural umedecido com fluído protetivo de longa 

duração, parafina e aditivos especiais que neutralizam a 
evaporação de gases/vapores da bateria.

• Durabilidade do produto aplicado: até 12 meses após 
aplicação.

Aplicações
• Baterias novas ou usadas de veículos leves, pesados, 

barcos, geradores, no-breaks entre outros.

Modo de usar
• Durante todo o processo de instalação, manter as partes 

elétricas desligadas. Afrouxar o parafuso do terminal 
de borne (+ ou -) da bateria apenas para aliviar, não 
desconectar. Em caso de baterias com zinabre, limpar 
os bornes antes da instalação. Recomendamos o uso 
da ferramenta limpador de terminal e borne de bateria 
código 0695 589 544. 

• Encaixar o Battery Protector na posição do corte na base 
do borne de bateria. Empurrar até preencher e proteger 
toda a base. Abaixar o terminal até encostar no Battery 
Protector. Apertar o parafuso do terminal. Repetir a mesma 
operação no outro borne. Em baterias novas, instalar o 
Battery Protector antes de conectar os cabos no borne da 
bateria.

Certificação 
•Produto patenteado®.

PRODUTOS ASSOCIADOS

• Limpador de borne e terminal de 
bateria.

• Protetor de polo de bateria.
• Equipamento para teste de 

bateria.
• Luvas.

PRINCIPAIS VANTAGENS

• Aumento da vida útil da bateria.
• Evita a perda de carga.
• Fácil aplicação.
• Não é necessário remover o 

terminal de bateria.
• Caixa display para o ponto de 

venda.
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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

Informações adicionais
• Zinabre, conhecido também como azinhavre, nada mais 

é do que a camada (crosta) de cor verde resultante da 
oxidação do cobre ou ligas que contêm cobre, como o 
latão.

• O cobre e as ligas metálicas que contêm cobre, como 
o latão ou o bronze, quando expostas ao ar úmido 
contendo gás carbônico, lentamente se oxidam, ficando 
cobertas por uma pátina de cor azul esverdeada.

• No caso da bateria, principalmente no inverno, o zinabre 
resulta da reação química de 03 elementos: o ácido 
sulfúrico, o oxigênio do ar, e o metal do pólo ou terminal 
de bateria.

• A reação química que forma o zinabre ocorre quando o 
ácido sulfúrico do eletrólito, líquido presente no interior 
das baterias, é derramado sobre os pólos e terminais. Isso 
ocorre por 03 razões: excesso de eletrólito, porosidade 
do metal ou existência de espaços vazios entre a bucha e 
o terminal de bateria.

• Depois que o zinabre se forma, ele impede a passagem 
da corrente elétrica, comprometendo o desempenho 
da bateria, promovendo falhas no carregamento, 
aquecimento dos cabos, falha de funcionamento do 
sistema eletrônico e problemas na hora da partida.

• O zinabre pode ainda se espalhar por outros 
componentes, chegando até corroer a tinta da lataria. É 
essencial que a oxidação seja limpa o quanto antes.

• Utilizar graxa, desengripantes, entre outros produtos para 
limpar, não surtirá efeito, pois o problema está em um 
conjunto de fatores que geram este fenômeno.

BATTERY PROTECTOR

Cor Laranja
Dimensões 40mm x 40mm
Ø Furo com corte radial 20mm
Densidade (fluído) 0,845 +/- 0,10 g/cm³
Tecido especial (natural) Auto extinguível (não inflamável)

Qtde embalagem Código

12 sachês por caixa  
(02 unidades por sachê) 0510 630 011

Informações de segurança, limpeza e manuseio 
do produto 
• Em caso de ingestão não provocar vômito e não 

administrar nada via oral.
• Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente 

com água corrente.
• Em caso de contato com a pele, lavar com água e sabão.
• Em caso de inalação, remover a pessoa para um local 

fresco e arejado.
• Em todos os casos, deve-se procurar o auxílio médico. 

CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA 
0800.014.1149. A ficha de informação de segurança de 
produtos químicos deste produto pode ser obtido através 
do site: www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de 
validade
• Validade: 05 anos a partir da data de fabricação e 

mantido na embalagem original.

Dados técnicos


