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Handy Oil

Descrição

Handy Oil é um óleo doméstico mineral livre de ácidos graças à sua intensiva refinação. Para além disso, o produto é praticamente 
inodoro e incolor. Graças à sua natureza multi-finalidades e ao seu embalamento portátil, o Handy Oil pode ser utilizado numa gama de 
aplicações. A prática tampa doseadora permite uma aplicação controlada e limpa. Rode a tampa um quarto de volta e aperte até 
libertar uma gota da garrafa. 

Aplicação

Handy Oil é o lubrificante universal portátil que pertence em qualquer caixa de ferramentas, saco de bicicleta ou gaveta de cozinha. É 
ideal para várias tarefas caseiras. Por exemplo, o Handy Oil pode ser utilizado para a lubrificação de transmissões mecânicas ligeiras, 
dobradiças, cabos Bowden (travão), rolamentos sujeitos a uma carga ligeira, pinos de porta, fechos ou como óleo de limpeza para 
bicicletas! Handy Oil é fornecido numa garrafa comprimível de 100 ml e não possui qualquer ácido. 

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l 0,870

Viscosidade 40 °C, mm²/s 32,00

Viscosidade 100 °C, mm²/s 5,36

Índice de viscosidade 104

Ponto de inflamação COC, °C 224

Ponto de fluidez, °C -15

Embalagens disponíveis

22012
Garrafa de 100 ml

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição 
geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, 
especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a 
escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a 
alterações sem notificação.
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