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Nome da empresa: JCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME. 
Endereço: Rua Andreas Florian Rieger, 31 – Vila Bela Flor – Mogi das Cruzes 
SAC-RAD: 11 2312-6944   
E-mail: radibras@radibras.com.br 

 
1.Característica do produto:  
 
 Nome do Produto: DESENGRIPANTE RX-LUB 
 Código: RX-420-427 
 
 Aplicação: Especialmente desenvolvido para que tenha alto poder de 
penetração. O produto protege e superfície metálica contra ferrugem e corrosão 
mantendo uma película protetora que adere. lubrifica e evita a umidade, sendo 
ideal o seu uso em qualquer tempo. O produto pode ser aplicado em: VEICULO: 
para desengripar e lubrificar fechaduras, dobradiças, parafusos, cabos de 
embreagem. etc. CASA: para desemperrar e lubrificar vitrôs, utensílios 
domésticos, máquinas de costura, brinquedos e etc. INDUSTRIA: para 
desengripar porcas, parafusos, ferramentas, chaves, engrenagens, mecanismos 
delicados e outros. 
 
2.Modo de Uso: 
Agite bem a embalagem, antes e durante o uso. Aplique o produto direcionando o 
jato na superfície desejada. Em locais de difícil acesso utilize o prolongador para 
uma aplicação localizada. 
 
3. Precauções de Uso: 
MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS 
DOMESTICOS. Atenção. Aerossol inflamável. Recipiente pressurizado: pode 
romper se aquecido. Provoca irritação á pele. Provoca irritação ocular. Pode 
provocar sonolência ou vertigem. Tóxico para os organismos aquáticos, com 
efeitos prolongados. Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta ou 
superfícies quentes. Não fume. Não pulverize sobre chama aberta ou outra fonte 
de ignição. Mantenha ao abrigo da luz solar. Não exponha a temperaturas 
superiores a 50ºC. Lave as mãos cuidadosamente após manuseio. Em caso de 
contato com a pele: lave com água e sabão em abundância. Em caso de contato 
com os olhos: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No 
caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. 
Evite inalar aerossóis. Em caso de inalação: remova a pessoa para local ventilado 
e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Disque 
intoxicação 0800-722-6001. 
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4. Composição: 
Querosene; gasóleo de vácuo leve (petróleo); butano; propano; ceras parafínicas 
e ceras parafínicas e ceras de hidrocarbonetos.  
 
6. Acondicionamento: 
70ml / 300ml  
 
7. Validade: 
2 anos 
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