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Composição: 
 
LIS – S - 03 é um produto muito volátil concebido 
à base de solventes especiais com alto poder 
desengordurante, benzeno, hexano, inibidores de 
corrosão, e dispersantes. 
 
 

Características: 
 
Aspeto: Líquido, transparente. 
Cor: Incolor 
Aroma: Característico 
Densidade: 0,660 Kg/dm3 ± 50 gr 
Índice de Refração: 1,370 – 1,385 
 

 

Propriedades: 
 
LIS – S – 03 dissolve e elimina rapidamente todo 
o tipo de gorduras e pó, sem afetar as borrachas 
e as superfícies tratadas. 
Não contém agentes cáusticos ou corrosivos. 
Seca rapidamente devido à sua elevada 
volatilidade, deixando as peças tratadas 
completamente desengorduradas e sem poeiras. 
Elimina o vidrado das pastilhas e das cintas dos 
travões, melhorando desta forma, a eficácia de 
travagem e a durabilidade dos discos. Excelente 
desengordurante para preparação de chapa para 
a pintura. 
    
Campo de aplicação: 
 
LIS – S - 03 é especialmente recomendado para 
todo o tipo de indústria onde se pretenda uma 
limpeza e desengorduramento de secagem 
ultrarrápida e ainda na eliminação dos resíduos de 
cola nas jantes de alumínio provenientes dos 
pesos de colar. 
Excelente auxiliar na preparação e 
desengorduramento da chapa para a pintura, 
devido à sua elevada volatilidade.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Modo de emprego: 
 
LIS – S – 03 pode ser utilizado por pulverização 
ou pincel, deixando atuar até à sua completa 
evaporação. Na preparação da chapa para a 
pintura, pode utilizar papel macio ou pano 
apropriado, para uma mais rápida limpeza e 
evaporação. 
 
Armazenagem: 
 
Produto muito inflamável, recomenda-se a sua 
armazenagem em locais afastados do sol, de 
calor, chamas vivas ou fontes de ignição. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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