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Descrição do Produto 

O Anti-Chios da Tekbond foi desenvolvido para eliminar os chiados dos discos de freio, 
gerados pela vibração das pastilhas do freio e atrito no momento da frenagem, podendo 
ser utilizado nos freios a disco de carros e caminhões. O produto forma uma película fina 
que protege e amortece as vibrações. 

Propriedades Físicas 

 

Aparência (visual):                                                  Líquido claro incolor 

Taxa de Pulverização %: ≥96 

Densidade a 25 ºC: 0,6 a 0,7g/ml 

Temperatura ideal de aplicação: 15 a 40°C 

Tempo de armazenamento + 8 ℃ e 28 ℃: 24 meses 

  

Propriedades e benefícios 

 
 Boa proteção contra corrosão. 

 Simples e fácil de usar. 

 Excelente estabilidade térmica. 

 

Instruções de uso e manuseio 

 

1. Forneça ventilação adequada. 

2. Agite bem a embalagem antes e durante o uso.  

3. As pastilhas do freio devem estar secas, limpas e sem ferrugem.  

4. Aplique Anti-Chios Tekbond no verso da pastilha (parte metálica) a uma distância de 10 cm, formando uma película protetora 

microscópica.  

5. Se necessário, aplique uma a duas camadas adicionais, para uma cobertura consistente. 

6. Deixe o produto secar pelo menos 10 minutos por demão e depois pode-se iniciar a montagem. 
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Informações Gerais 

 
Perigo! Aerossol extremamente inflamável. Provoca irritação a pele. Pode romper se aquecido. Mantenha afastado do 
calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. – Não fume durante o manuseio do produto. Provoca irritação ocular grave. 
PRECAUÇÕES: EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um 
médico. EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imeditamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele 
com água/tome uma ducha. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente durante vários minutos. No 
caso de lentes de contato, remova-as se for fácil. Continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista consulte um médico. EM 
CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para um local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a 
respiração. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as instruções de segurança. 
A Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) deste produto químico pode deste ser obtida em nosso site: 
www.tekbond.com  

 

Embalagens disponíveis 

 

A Tekbond disponibiliza: - Lata em aerossol 300ml / 150g. 

 

Armazenamento 

 
Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco. Não exponha a temperaturas superiores a 50°C. Descarte o conteúdo 
de acordo com a legislação local. 

http://www.tekbond.com/

