
              

              

Protecção de alto desempenho para sistemas eléctricos e metais

WET.PROTECT

A nova dimensão no segmento da  
protecção contra corrosão e humidade

• Protege sistemas eléctricos e metais contra curto-circuitos e falhas
  provocados pela humidade e corrosão. 

• Anula a humidade, formando depois uma película protectora duradoura.

• Preserva a condutividade e aumenta a durabilidade das peças tratadas.

• Pode ser aplicado a título preventivo ou directamente após a
  infiltração de humidade para fins de reparação.

• Tem uma excelente acção lubrificante e solta peças enferrujadas ou calcinadas.



              

Gama de produtos WET.PROTECT:

e.basic

e .motorbike

e.nautic

e .car

Para inúmeras utilizações na indústria, artes e ofícios, bem como
no âmbito privado.

Para uma utilização específica em motos, triciclos e motocicletas.

Para uma utilização específica em barcos e iates em ambiente salino.

Para uma utilização específica em automóveis e camiões.

Exemplos de aplicação:
• Sistemas de iluminação 
• Máquinas eléctricas
• Tomadas
• Caixas de fusíveis
• Uniões de cabos
• Comandos e distribuidores
• Tambores de cabos

Exemplos de aplicação:
• Parte eléctrica do motor 
• Sistemas de ignição
• Comandos e distribuidores
• Conectores de encaixe
• Fusíveis
• Pólos de baterias
• Todas as partes metálicas

Exemplos de aplicação:
• Sistemas de iluminação 
• Pólos de baterias
• Parte eléctrica do motor
• Interruptores e válvulas
• Diferenciais
• Guias
• Bombas de esgoto do porão

Exemplos de aplicação:
• Parte eléctrica do motor 
• Sistemas de ignição
• Comandos e distribuidores
• Uniões de cabos
• Fusíveis
• Pólos de baterias
• Todas as partes metálicas

WET.PROTECT e.motorbike protege todos os componentes metálicos contra a humidade e a 
corrosão através de uma película hermética ao ar. Preserva não apenas o veículo, como assegu-
ra também a sua operacionalidade. Após chuva intensa, o e.motorbike revela-se também um 
precioso auxiliar na reparação imediata dos problemas. A forte acção da humidade deixa de  
poder afectar as partes eléctricas.

Ref.ª CIMCO 15 1144      50 ml

WET.PROTECT e.car  foi desenvolvido especificamente para contrariar os efeitos do calor ex-
cessivo, do desgaste acrescido devido à água projectada e da forte adesão de pó. A protecção 
contra a humidade e a corrosão oferece, além disso, boas características lubrificantes e uma 
elevada espalhabilidade para soltar os componentes calcinados.

Ref.ª CIMCO 15 1148      50 ml

WET.PROTECT e.basic foi desenvolvido a pensar num vasto espectro de utilizações, proporcionando 
uma protecção eficaz contra danos provocados pela humidade em praticamente todos os domínios. 
Para tal, o e.basic possui excelentes propriedades lubrificantes e solta peças enferrujadas e calcinadas.

Ref.ª CIMCO 15 1140      50 ml
Ref.ª CIMCO 15 1142    200 ml

WET.PROTECT e.nautic é uma inovação que, graças à sua resistência aos efeitos da água 
salgada, é um companheiro imprescindível a bordo. Não são apenas os aparelhos e máqui-
nas com humidade que podem voltar a ficar operacionais com e.nautic, mas também os que 
tiverem estado inundados.

Ref.ª CIMCO 15 1146      50 ml
Ref.ª CIMCO 15 1147    200 ml


