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LIMPA CONTATOS ELÉTRICOS DE AÇÃO IMEDIATA 

QUIMATIC 
 

Descrição 

LIMPA CONTATOS ELÉTRICOS DE AÇÃO IMEDIATA QUIMATIC é uma composição de 
solventes adequados, de evaporação rápida, recomendado para a limpeza e 
restauração de contatos elétricos de todos os tipos. Isento de CFC. 
 

Finalidade 

LIMPA CONTATOS ELÉTRICOS DE AÇÃO IMEDIATA QUIMATIC é indicado para a 
remoção de sujeira, poeira, umidade, oleosidade e fluxo de solda em contatos elétricos 
de: computadores, drivers, impressoras, teclados, equipamentos de telefonia, circuitos 
impressos, equipamentos de testes, relês, interruptores, fusíveis, automóveis, 
aparelhos de som e televisão e na indústria eletroeletrônica em geral. 
 

Características 

LIMPA CONTATOS ELÉTRICOS DE AÇÃO IMEDIATA QUIMATIC tem evaporação rápida, 
é seguro na maioria das superfícies (plástico, metal, vidro, borracha, tinta), não 
contém CFC ou outro propelente depletor da camada de ozônio. Não agride 
isolamentos. Apresenta um jato forte facilitando a remoção da sujeira, pó, umidade e 
oleosidade. É antiestático; portanto não atrai poeira. Penetra e evapora rapidamente 
sem deixar resíduo. Não é necessário enxaguar. Pode ser utilizado em frigoríficos. 
 

Propriedades 

Aspecto 

Não voláteis 

Pressão (aerossol) 

Solubilidade em água 

Desempenho 

Líquido incolor em aerossol 

Menor que 50 ppm 

1,8 - 2,5 kgf/cm2 

Insolúvel 

Conforme padrão 

 

Aplicação 

Dirigir o jato para as partes a serem limpas, mantendo a lata a uma distância de 15 a 
20 cm. NUNCA USAR COM O EQUIPAMENTO LIGADO. Remove a sujeira e seca 
rapidamente, deixando a peça pronta para uso poucos minutos após a aplicação. Além 
de contatos limpa qualquer tipo de superfície. 

Ligar novamente o equipamento somente quando tiver certeza que todo o resíduo do 
produto tenha evaporado. Após a aplicação é conveniente proteger com L. C. 8 – 
PROTETOR E LUBRIFICANTE DE CONTATOS ELÉTRICOS QUIMATIC. 
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Embalagens 

Produto comercializado em embalagens de 5 e 20 Litros, ou aerossol com 300 mL. 
 

Informações de segurança 

Produto inflamável! Não aplicar sobre equipamentos ligados. Não ingerir. Evitar o 
contato com os olhos. Evitar o contato prolongado com a pele. Manter longe do 
alcance de crianças e animais. Nunca jogar a embalagem no fogo, mesmo vazia. Para o 
manuseio seguro é recomendada a utilização de óculos e luvas de segurança. 
Estritamente para uso industrial. Para mais informações e limitações de 
responsabilidade consultar a FISPQ. 
 


