
 

Castrol Corrosion Inhibitor S 226
Inibidor de corrosão para fluidos de corte solúveis

Descrição

Castrol Corrosion Inhibitor S 226 é um inibidor de corrosão solúvel altamente eficaz, de baixa formação de
espuma, especialmente concebido para utilização em metais amarelos. Pode ser utilizado tanto em máquinas
individuais como em centrais.

Aplicação

Castrol Corrosion Inhibitor S 226 pode ser usado quando a protecção da corrosão, existente no produto utilizado,
necessita ser melhorada.
Pode ser utilizado em todos os fluidos de corte solúveis incluindo sintéticos, fluidos de limpeza industrial e
produtos de deformação.

Utilização

Castrol Corrosion Inhibitor S 226 só deverá ser utilizado mediante recomendação dos representantes Castrol.
Recomenda-se a utilização de concentrações entre 0,02 - 0,1% dependendo do nível de corrosão.

Características tipicas

Aspecto = líquido amarelo claro
Densidade a 15°C kg/m³ = 1200 - 1220
pH a 5% = 8.2 - 8,8

Armazenagem

De modo a evitar a deterioração do produto, manter o recipiente/tambor, sempre, fechado de forma eficaz.
Prevenir a entrada de água e gelo. Armazenar em local fresco e seco afastado da incidência, directa, da luz solar.
É preferível que a armazenagem seja sempre efectuada no interior do armazém (coberto). Para mais detalhes
consultar a ficha de dados de segurança do produto.

Castrol, Corrosion Inhibitor,e Castrol logo e marcas de Castrol Limitada, usada sob licença

Assume-se a presente ficha técnica, e a informação nela contida, como precisa na data da sua emissão. Contudo não se assume qualquer responsabilidade, implícita ou
expressa, relativa à exactidão ou plenitude dos dados nela contidos.
A Ficha fornecida baseia-se em testes padronizados, efectuados em condições laboratoriais, e os valores fornecidos são meramente indicativos. Aconselha-se os
utilizadores a certificarem-se que se trata da última versão desta ficha técnica.

É da responsabilidade do utilizador avaliar e utilizar os produtos, de forma segura, avaliar da sua adequação, à utilização pretendida, e cumprir a legislação e
regulamentos aplicáveis. As Fichas de Dados de Segurança encontram-se disponíveis, para todos os nossos produtos, e devem ser consultadas para obtenção das
informações adequadas ao armazenamento, manuseamento e eliminação do produto. A BP e os seus representantes não se responsabilizam por qualquer dano ou lesão
resultantes do uso indevido do produto, motivado por qualquer falha no cumprimento das recomendações, ou dos perigos inerentes à natureza do produto.

Todos os produtos, serviços e informações prestadas são fornecidos de acordo com as condições normais de comercialização.

O cliente deve consultar o nosso representante local caso necessite de mais alguma informação adicional.
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