
PRODUTOS ASSOCIADOS

ROST OFF®

Descrição do produto
O Rost Off  é um desengripante, lubrifi cante e protetivo para 
peças metálicas. Possui excelente aderência na superfície 
em que é aplicado, não escorrendo, garantindo que o 
produto tenha ação no local desejado.

Características
• Excepcional capilaridade, proporcionando uma excelente 

penetração nas fissuras do material enferrujado.
• Excelente capacidade de quebra da ferrugem, 

hidrorrepelência e limpeza.
• Excelente proteção contra a corrosão.
• Isento de silicone, resinas e qualquer tipo de ácido.
• Não agride peças de borracha ou plástico.
• Excelente capacidade de aderência nas peças.

Aplicações
• Desengripa peças metálicas enferrujadas, como porcas, 

parafusos, válvulas, fechaduras, dobradiças, etc.
• Protege máquinas e equipamentos que entrem em contato 

com a água, deixando-os lubrificados.
• Facilita a montagem e desmontagem de peças metálicas.
• Pode ser utilizado em todos os tipos de ferramentas, 

máquinas, equipamentos industriais, instrumentos, cabos, 
correntes, cadeados, armas, eixos, roldanas. Atua como 
protetor contra oxidação.

• Limpa superfícies metálicas, deixando uma fina camada 
protetora.

Modo de usar
• Agite a lata antes de usar.
• Aplique o produto a uma distância de aproximadamente 

20 cm e deixe agir.
• Nos locais de difícil acesso, utilize o prolongador que 

acompanha a embalagem.
• Caso necessário repita a operação e prolongue o tempo 

de ação.

• Parafusos e roscas.
• EPI ś.
• HHS.

PRINCIPAIS VANTAGENS

• Excelente capacidade de 
desengripar peças enferrujadas.

• Excelente capacidade de 
aderência.

• Excelente proteção contra a 
corrosão.

• Não agride peças de borracha ou 
plástico.
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ROST OFF®

Informação de segurança, limpeza e manuseio 
do produto
• Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
• Embalagem em spray. Gás sob pressão. Não perfure o 

frasco ou use o produto em contato com chama.
• Produto facilmente inflamável. Quando exposto a uma 

fonte de calor, o frasco poderá explodir.
• Evite a inalação do produto durante a aplicação.
• Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do 

produto.
• Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
• Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com 

a pele. Não ingerir.
• Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na 

ficha de segurança do produto através do site www.wurth.
com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de 
validade
• Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
• Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de 

ignição, faíscas e chamas.
• Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
• Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou 

medicamentos, mesmos os destinados a animais.
• Não armazenar em local com umidade excessiva e com 

temperatura superior a +50°C.
• Validade: 36 meses a partir da data de fabricação.

Qtde. embalagem Conteúdo Código

24 unidades 65ml 0890 200 065

12 unidades 300ml 0890 200 11 

12 unidades 600ml 0890 200 600

01 unidade 5L 0890 200 120

Base Óleos vegetais

Cor Amarelado

Odor Característico

Densidade a 15°C da substância ativa 
(g/cm³) 0,506 – 0,583

Rigidez dielética (kV) 15,0

Resistência à corrosão (Salt Spray)(h) 96

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

Dados técnicos
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