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Para a Manutenção Elétrica de sua empresa, temos uma  

linha completa de produtos, desenvolvidos especialmente  

para reduzir o tempo do conserto, as dificuldades do 

 Eletricista, diminuir o custo do trabalho e contribuir com 

o Meio Ambiente.  

Limpa Contatos, Desengraxante com Rigidez Dielétrica 

até 30.000 volts e Descarbonizante para motores elétricos 

são alguns deles. Além disso, a facilidade de aplicação e  

controle de estoque que se consegue com produtos em 

Aerossol é muito grande. Veja à seguir o que temos a lhe 

oferecer.  
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DESQUIM LIMPA CONTATOS/AE-SUPER 

 

Produto em spray não inflamável utilizado na limpeza e restauração da continuidade 

elétrica em todos os tipos de contatos e mecanismos. Na maioria das vezes, dispensa a 

desmontagem do equipamento. Indicado para uso em sintetizadores, seletores de 

canais, motores, distribuidores, circuitos impressos, transistores, sistemas de injeção 

eletrônica, antenas elétricas, etc. Ideal para remoção de óleos, graxas, poeiras e outros 

contaminantes de difícil remoção pelos métodos convencionais de limpeza. 
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DESQUIM SS-10/H 

 

Desengraxante evaporativo atóxico com balanceamento de solventes, isento de 

clorados. Possui baixa condutividade (rigidez dielétrica superior a 30.000 volts 

Short Time Test) e recupera motores elétricos dispensando o uso de estufa. Não é 

corrosivo e não afeta isolação de verniz, plástico, borracha e não deixa resíduos. 

Não se emulsiona com água, expulsando a umidade dos pontos inacessíveis.  
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REMOQUIM DESCARBONIZANTE 35 

 

Decapante descarbonizante à frio com poderosa ação penetrante para remoção de 

depósitos de carbono, tintas, vernizes, graxas e isolantes de rolamentos de motores 

elétricos. Contém inibidores que não permitem o ataque às superfícies metálicas, 

qualquer que seja o tempo de imersão, e não possui fenóis em sua composição. A sua 

utilização se torna econômica, pois ele não se emulsiona na impureza removida, e sua 

evaporação é evitada por um selo líquido que mantém na superfície do produto. 

                     ANTES                                                                      DEPOIS 
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