
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quimibril ALC 

Antiaderente e 
lubrificante à base de 

polisiloxano. 

 

Elimina aderências 

de ceras, grudes, 
tintas, colas, papel 

encerado. 

Quimibril ALC 
 
É um produto transparente, de baixa viscosidade que actua como lubrificante e 

antiaderente, evita a oxidação e proporciona superfícies deslizantes, ao mesmo 
tempo que protege superfícies de vinil, borracha, couro ou outros plásticos dada a 

criação de uma película após a aplicação. 

Vantagens 

 
Actua como lubrificante nos mecanismos de portas, janelas, trincos, cursores, gavetas e outras peças móveis.  

 
Elimina aderências de ceras, grudes, tintas, colas, papel encerado em equipamentos de embalagens e 

rotulagem, equipamento de impressão, indústria de madeiras, fábricas de móveis, indústrias de reboques. 
   

Evita a oxidação e proporciona superfícies deslizantes nas mesas metálicas das serras e plainas mecânicas, 
equipamentos de corte e costura, etc. 

 
Elimina a fricção das lâminas de serras mecânicas, brocas e outras ferramentas de corte, guilhotinas, moldes 

de máquinas de aparar na indústria de calçado e empresas de construção de barcos. 
 

 

Modo de aplicação 
 

As superfícies e materiais a proteger devem ser previamente limpas e secas. 
Aplicar uma pequena quantidade de Quimibril ALC por pulverização ou com um pincel.  

Após a evaporação, formar-se-á uma película lubrificante e antiaderente de protecção. 
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Características 
 
Eficaz como agente antiaderente a temperaturas entre 40 e 270ºC. 

Protege e conserva o vinil, a borracha, o couro e os plásticos. 
Evita a oxidação das superfícies metálicas. 

Excelente poder lubrificante, quer em fricção por deslizamento ou rolante. 
Impermeabiliza e sela as superfícies da humidade. 

Elimina os ruídos provocados pela fricção. 
Boas propriedades anti estáticas. 
 
Advertências de perigo: 

H226 - Líquido e vapor inflamáveis. 
H304 - Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. 

H336 - Pode provocar sonolência ou vertigens. 
 

Informação suplementar: 
H066: Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. 

 
Recomendações de prudência: 

P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não 
fumar. 

P280: Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. 
P301+P310: EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO 

ANTIVENENOS ou um médico. 
P403+P233: Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. 

 
 

Quimibril ALC é comercializado em embalagens de 5 e 25 Litros. 
 

A armazenagem deve ser efetuada sob abrigo do calor. 
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