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Composição: 
 
LISGEL é uma pasta para facilitar a montagem de 
pneus, concebida à base de derivados de 
hidrocarbonetos aromáticos, tensioativos, 
surfatantes e emulsionantes. 
 
 

 

Características: 
 
Aspeto: Pasta 
Cor: Branco /ligeiramente amarelado 
Aroma: Ligeiro a solventes 
pH: 5,2 - 6,7   
% Matéria Ativa: 32,0 – 35,0 
 

 

 
Propriedades: 
 
LISGEL é um deslizante de excelente qualidade, 
que permite uma fácil montagem e desmontagem 
de todos os tipos de pneus, incluindo os de grande 
porte.  
      - Não é tóxico, nem inflamável. 
      - Não afeta os pneus, nem as borrachas das 

mangueiras do ar. 
 
 
Campo de Aplicação: 
 
LISGEL foi especialmente estudado para 
utilização em todas as oficinas de comércio e 
reparação de pneumáticos de automóveis, 
camiões de carga e de transporte de passageiros. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modo de Emprego: 
 
LISGEL deve ser aplicado com uma trincha em 
toda a volta do "talão" dos pneus, antes de iniciar 
a sua montagem. Para efetuar a desmontagem 
deve efetuar-se a mesma operação, após ter 
retirado o ar e feita a descolagem do pneu. Nas 
máquinas de desmontagem de pneus de grande 
porte, aconselha-se a aplicação repetida, em 
simultâneo com o rolar do pneu, facilitando assim 
a desmontagem, sem o danificar. 
 
Armazenagem: 
 
A armazenagem de LISGEL deve ser efetuada 
em locais frescos.  
As variações bruscas de temperatura poderão 
alterar o aspeto e a cor do produto, tornando 
ligeiramente transparente, sem, contudo, perder a 
sua eficácia. 
 
 
 
 
 
 

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-

se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer 

momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada 

pela Lisquimica, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por 

danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada. 
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