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TECH AEROSOL
SPRAYS DE TINTA - SPRAYS TÉCNICOS
PRODUTOS DE LIMPEZA - COLAS

OS
PRODUT
NOVOS
Gama completa de tintas e sprays técnicos de elevada qualidade
para uso profissional no sector automóvel, oficinas, indústrias,
náutica, climatização, escritórios e parafarmácia.
GAMA DE PRODUTOS

PINTURAS

LUBRIFICANTES

MANUTENÇÃO

ISOLANTES

LIMPEZA

COLAS

APLICAÇÕES

Indústria

Pichelaria Casa/Jardim

Edição: 1/2006
Data: Setembro 2006

Náutica

Revisão: 0
Data: Fevereiro de 2017

Escritório

Florestal

Preço: €/Unidade

Tintas e ferramentas

Automóvel

TABELA 8.21
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TECH AEROSOL
SPRAYS DE TINTA
OS
PRODUT
NOVOS

SPRAY DE TINTA EFEITO FORJA
CARACTERÍSTICAS
• ESMALTE DE FERRO MICÁCEO • PARA USO INTERNO E EXTERNO
• ÓPTIMO ANTI-FERRUGEM • IDEAL PARA TODAS AS SUPERFÍCIES
• Esmalte anti-ferrugem à base de óxido de ferro micáceo, de elevada
cobertura, que dá às superfícies um efeito "areado antigo".
• Forte resistência à corrosão e à acção agressiva dos agentes
atmosféricos.
• Adequado para a protecção e o acabamento de grades, balaustres,
obras de serralharia, tubos, etc.

SPRAY DE TINTA
EFEITO FORJA

Ref.ª

COR

DESIGNAÇÃO

1991

Prata

1992

Cinza claro

1993

Cinza forja

Volume

1996

Ferro antigo

400 ml

PREÇO

6

5,00

SPRAY DE TINTA COBRE MANCHAS

CARACTERÍSTICAS
• Tinta especial criada para cobrir diferentes tipos de manchas no interior
e exterior;
• Indicada contra manchas de molho de tomate, azeite, vinho, vinagre,
chá, café, batom, lápis de cor e de cera e marcadores à base de água;
• Pode ser usada como tinta de acabamento para renovar painéis e tetos
falsos em gesso;
• Pode ser pintado com outra tinta depois de 24 horas de espera.

SPRAY DE TINTA
COBRE MANCHAS

Ref.ª
3280

Edição: 1/2006
Data: Setembro 2006

COR

DESIGNAÇÃO

Revisão: 0
Data: Fevereiro de 2017

Volume

500 ml

Branco

Preço: €/Unidade

PREÇO

12

5,30

TABELA 8.22
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TECH AEROSOL
SPRAYS DE TINTA
OS
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SPRAY DE TINTA PARA JANTES DE ALUMÍNIO

CARACTERÍSTICAS
• Tinta acrílica profisional resistente a riscos, álcool e gasolina;
• Ideal para a pintura de rodas e jantes de motos, automóveis de qualquer
material: Liga, metal, plástico, etc.
• Para uma melhor aderência usar um primário;
• Pintura adequada para completa renovação ou retoque de jantes em
alumínio e discos de aço.

SPRAY DE TINTA
JANTES DE ALUMÍNIO

Ref.ª

COR

DESIGNAÇÃO

0980

Alumínio

Volume

0985

Alumínio Brilhante

400 ml

PREÇO

6

4,50

SPRAY DE ENCHIMENTO (AUTONIVELANTE)

CARACTERÍSTICAS
• Excelente poder de adesão em muitos suportes metálicos, como aço e
alumínio;
• Ideal para manutenção de superfícies sujeitas a desgaste ou
arranhões;
• Usado para retificar e preencher pequenos defeitos, como furos, sulcos,
bolhas, rachaduras e imperfeições em geral;
• Aplicação simples, secagem rápida e fácil de lixar.

SPRAY DE
ENCHIMENTO
AUTONIVELANTE

Ref.ª

COR

DESIGNAÇÃO

2790

Branco

Volume

2785

Cinza

400 ml

Edição: 1/2006
Data: Setembro 2006

Revisão: 0
Data: Fevereiro de 2017

Preço: €/Unidade

PREÇO

6

4,60

TABELA 8.22 A
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SPRAYS LUBRIFICANTES
DESIGNAÇÃO

1605
SPRAY
DESBLOQUEADOR
"ACTIVO MoS2"

0295
SPRAY DE MASSA
CONSISTENTE
NÁUTICA DE LÍTIO

0285
SPRAY DE
MASSA DE PTFE

0300
SPRAY DE MASSA
PARA CORRENTES

0245
SPRAY DE MASSA
PARA CORRENTES
"PROFISSIONAL"

0190
SPRAY DE
ÓLEO DE SILICONE

1465
SPRAY DE ÓLEO
PARA ARMAS

Edição: 1/2006
Data: Setembro 2006

CARATERÍSTICAS
Produto altamente penetrante, chega à profundidade das
crostas de óxido, massa seca e às acumulações de poeira
metálica. As partículas de bissulfureto de molibdénio
penetram nas intersecções resistindo às altas temperaturas
e cargas extremas, promovendo a possibilidade de
desbloquear e lubrificar. Desbloqueia parafusos e roscas
com óxido de ferro, juntas e válvulas.

Massa com óxidos de lítio e titânio que a torna interessante
para o sector náutico. Ótima ação lubrificante, mesmo na
presenção de ambientes salinos agressivos. Estável por um
longo período de tempo e resistente à oxidação.

Constituída por fluídos especiais com alto ponto de ebulição.
Não deixa resíduos e actua perfeitamente com temperaturas
acima de 250 ºC. Proporciona um baixo coeficiente de atrito,
alta inércia química e ótima resistência a cargas elevadas. É
utilizada em rolamentos, casquilhos, rolos transportadores,
na indústria siderúrgica, do vidro, cerâmica e alvenaria.

Produto ideal para proteger correntes de motociclos,
engrenagens abertas e cabos. Penetra e adere às
superfícies formando uma barreira protetora e impermeável.
Graças à sua capacidade de penetração e de aderência
promove uma amortização no contacto entre roscas
metálicas.

Produto desenvolvido para proteger e lubrificar eficazmente
as correntes, permitindo elevadas prestações em condições
de trabalho extremas. Penetra nos elos das rodas dentadas
garantindo um alto rendimento na transmissão do
movimento. É particularmente utilizado no setor industrial e
no setor desportivo automóvel.

Produto multiusos com propriedades anti-aderentes,
separadoras e lubrificantes. É usado como desmoldante e
separador nas indústrias dos plásticos, das borrachas e da
madeira. Apresenta um elevado poder hidrorepelente e antiestático. Limpa e protege os plásticos e as borrachas e evita
o aparecimento de gretas.

Protetor anticorrosivo e lubrificante para armas. Trata-se de
um óleo finíssimo com elevadas propriedades de penetração
e limpeza. É indispensável para a manutenção de todos os
tipos de armas. Forma uma barreira protetora contra a
humidade, água e substâncias corrosivas da pólvora.

Revisão: 0
Data: Fevereiro de 2017

Preço: €/Unidade

Volume

PREÇO

400 ml

12

3,60

400 ml

12

5,00

400 ml

12

5,50

400 ml

12

4,00

400 ml

12

6,00

400 ml

12

3,50

400 ml

12

4,50

TABELA 8.23
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SPRAYS DE MANUTENÇÃO E ISOLANTES
DESIGNAÇÃO

0095

CARACTERÍSTICAS

PROTETOR
ANTI-FERRUGEM

400 ml

Produto que atua sobre a ferrugem penetrando-a e
convertendo-a num composto que adere firmemente ao
ferro. Pode ser aplicado em qualquer tipo de ferrugem. É
habitualmente utilizado no setor da construção, da
agricultura e manutenção de equipamentos em geral. É fácil
de aplicar esfregando na área a ser tratada.

CONVERTIDOR
DE ÓXIDO

2810
SPRAY
ANTI-ADERENTE
COM SILICONE

0195
SPRAY
ANTI-ADERENTE
SEM SILICONE

0175
SPRAY
PROTETOR CEROSO
PARA MOLDES

Edição: 1/2006
Data: Setembro 2006

PREÇO

Remove rapidamente todo o tipo de verniz das superfícies
metálicas, madeira e outros materiais tais como vidro,
polietileno e polipropileno. Prepara a superfície tratada para
um novo acabamento, deixando-a limpa, livre de resíduos.

SPRAY
DECAPANTE

1900

Volume

Desmoldante anti-aderente de elevado rendimento para
estampagens e moldagens de materiais termoplásticos,
termo-endurecidos e borracha. Hidro-repelente, anti-estático
e lubrificante sobre vasta gama de materiais. Eficaz na
proteção de componentes plásticos, como casquilhos,
aumentando o seu tempo de vida. Óptimo deslizante para o
papel, tela e polietileno.

Ideal para a estampagem de materiais plásticos e borracha
em geral. Os produtos de plástico podem ser submetidos,
sem inconvenientes, a operações de pintura, serigrafia,
colagem e solda. Contempla boas propriedades para
lubrificar e descolar, indicado para o setor da impressão de
artigos de papel e cartão. Ajuda o papel a deslizar, não afeta
a adesão da borracha nem cria corpos estranhos.

Produto ceroso desenvolvido para proteger temporariamente
a superfície dos moldes metálicos e de componentes
sujeitos a períodos longos de armazenamento ou transporte.
Adere facilmente à superfície, inibindo o início de processos
corrosivos mesmo em ambientes extremos (ex. transporte
por via marítima). Para remover, usar um dissolvente de
cera específico.

Revisão: 0
Data: Fevereiro de 2017

Preço: €/Unidade

12

250 ml

6,50

7,50

1l

12

23,00

400 ml

12

3,70

400 ml

12

4,00

400 ml

12

5,50

TABELA 8.24
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SPRAYS DE LIMPEZA
DESIGNAÇÃO

3125
SPRAY
DETERGENTE
"SUPER CLEANER"

0105
SPRAY
DETERGENTE
INDUSTRIAL

2795
SPRAY
PARA POLIR AÇO

0065
SPRAY
SOLVENTE
PARA ESPUMA DE
POLIURETANO

0140
SPRAY
REMOVE COLA
E ETIQUETAS

1725
DESENTUPIDOR
DE CANOS

Edição: 1/2006
Data: Setembro 2006

CARACTERÍSTICAS
É um detergente eficaz empregado em muitas aplicações
industriais. Remove massa, óleo, poeira, cola, tinta, etc.
Pode ser utilizado com óptimos resultados em moldes de
aço ou materiais similares, para remover a sujidade e para
qualquer limpeza durante a manutenção. É inodoro e não é
agressivo.

Produto de forte poder desengordurante e detergente. A sua
formulação especial à base de susbtâncias naturais, elimina
todos os tipos de sujidade. Após a aplicação permanece na
superfície até que seja removido. Material adequado para
aço inox, mas também para o alumínio.

Produto à base de solventes, óleos e extratos naturais que
permitem obter uma ação detergente, desengordurante e
"sanificadora" da superfície do aço. Particularmente
apropriado para limpar e lustrar aço, de qualquer tipo de
superfície não absorvente, sobre a qual se pretenda deixar
um acabamento polido e brilhante.

Produto
específico
para
remover
e
dissolver
instantaneamente os resíduos de espuma de poliuretano não
endurecida dos equipamentos utilizados para a aplicar,
assim como do vestuário e demais materiais.

Solução à base de solventes e polímeros que possui elevada
rapidez de ação na dissolução de colas sintéticas de vários
tipos. Pulverizando na vertical não escorre. Descola a
etiqueta ou a parte colada em poucos minutos.

Produto extra concentrado adequado para resolver qualquer
forma de entupimento. É particularmente ativo para resíduos
orgânicos, nomeadamente: papel, algodão, substâncias
alimentares, crostas de detergente, etc. Liberta tubos
entupidos por depósitos inertes e orgânicos em geral.

Revisão: 0
Data: Fevereiro de 2017

Preço: €/Unidade

Volume

PREÇO

400 ml

12

4,00

400 ml

12

4,00

400 ml

12

5,00

500 ml

12

3,50

200 ml

12

4,00

1l

12

4,00

TABELA 8.25
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Refª 0695 - Cola permanente multiusos

COLA PERMANENTE
MULTIUSOS

• Particularmente indicado para a ligação de borracha, metal, vinil, tecido,
madeira e materiais plásticos;
• Resistência ao calor, mesmo com a exposição prolongada;
• Também resistente aos plastificantes em geral.

Volume

400 ml

PREÇO

12

5,00

Refª 0675 - Flash 100 - Cola de cianoacrilato
• Cola universal de cianoacrilato para uso geral adequado a vários
materiais;
• Cor transparente no ponto de aplicação;
• Apresenta alta fluidez e ajuste rápido.

COLA DE
CIANOACRILATO
"FLASH 100"

pida
Secagem rá
s
±10 seg und o

Peso

10 g
20 g

PREÇO

24
12

3,40
4,30

Refª 0680 - Flash 200 - Cola de cianoacrilato

COLA DE
CIANOACRILATO
"FLASH 200"

• Cola universal de cianoacrilato para uso geral adequado a vários
materiais;
• Cor transparente no ponto de aplicação;
• Apresenta uma viscosidade média-alta, para aplicações em posição
inclinada;
• Secagem mais lenta para proporcionar a possibilidade de
posicionamento dos componentes a colar.

namento
io
c
si
po
re
Permite
s
±20 seg undo

Peso

10 g
20 g
Edição: 1/2006
Data: Setembro 2006

Revisão: 0
Data: Fevereiro de 2017

Preço: €/Unidade

PREÇO

24
12

3,40
4,30

TABELA 8.26

