
Exemplo de aplicação do TRATEL-P

TRATEL-P

TRATEL-P

LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO
ANTI-CONGELANTE ESTABILIZADO

- Miscível em água 
- Não faz espuma
- Não danifica equipamentos
- Estável nos circuitos de  

arrefecimento

CARACTERÍSTICAS

Líquido límpido de cor azul e reacção
química neutra.

TRATEL-P é um produto essencial em
todas as actividades onde existam
motores em equipamentos indústrias
ou mecânicos e que tenham um
sistema de arrefecimento a água.

Estes equipamentos estão
normalmente sujeitos a grandes
desgastes, daí que todo e qualquer
aspecto relacionado com falhas de
manutenção, tem um grande impacto,
tanto em termos financeiros, como
operacionais.

PROPRIEDADES

TRATEL-P é miscível com a água em
todas as proporções, não é tóxico, não
faz espuma, não é corrosivo, não altera
nem danifica tubos, juntas, etc.

TRATEL-P é estável nos circuitos de
arrefecimento de motores de
automóveis, camiões, máquinas
industriais, etc.

Assegura uma protecção ao gelo e
também às incrustações calcárias de
todos os circuitos internos.

- Agente refrigerante duradouro com
intervalos de manutenção alargados

- Proporciona protecção em ambientes
quentes e frios

- Excelente protecção para corrosão e
ferrugem

- Excelente protecção do alumínio e
solda

- Compatível com retentores, O-rings e
outros componentes não metálicos no
motor

- Optimiza o desempenho do sistema
de arrefecimento e a vida da bomba de
água

- Contém inibidores de corrosão

UTILIZAÇÃO

TRATEL-P utiliza-se puro em
instalações de arrefecimento solar,
radiadores, etc.



PRECAUÇÕES

Produto químico: Leia o rotulo e a ficha
de dados de segurança antes de
utilizar este produto Fechar a
embalagem após cada utilização. Não
deixar ao alcance das crianças.

Efectuar sempre um teste para
determinar a compatibilidade e o
tempo de contacto apropriado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO Não aplicável

NATUREZA QUÍMICA Glicol, inibidores de 
corrosão + anti espuma.

AGENTES TENSIOACTIVOS Não aplicável

ESTADO FÍSICO / COR Liquido de cor azul

ODOR Sem odor

pH Não abrangido

SOLUBILIDADE EM ÁGUA Completa

DESEMPENHO NA LIMPEZA Não aplicável

ENXAGUAMENTO Não

FORMAÇÃO DE ESPUMA Não

DENSIDADE RELATIVA 1,125

PONTO DE INFLAMAÇÃO Não abrangido

REACÇÃO QUÍMICA Neutra

CLASSIFICAÇÃO Nocivo

VALIDADE

2 anos. Armazenado na 
embalagem original. Proteger o 
produto da luz solar excessiva. 
Evitar temperaturas extremas.

APLICAÇÃO
O Tratel-P resiste as seguintes temperaturas:

Mínima (-2ºC)
Máxima (105ºC)

Para outros graus de protecção inferiores/superiores, 
por favor consulte-nos.

TRATEL-P


