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1 – TYTAN T-LUB É um Desengripante, lubrificante e protetivo anticorrosivo para superfícies 
metálicas em geral, sua composição livre de solventes não agride as superfícies mais sensíveis. 
 
2 – USOS 
 
- É recomendado para lubrificação e proteção de máquinas, ferramentas, esteiras rolantes, 
eixos, motores elétricos desligados, engrenagens, polias e outros equipamentos industriais, 
partes mecânicas de automóveis, rolamentos, fechaduras, dobradiças, trincos, ferramentas, 
eletrodomésticos, máquinas de costura, de lavar e outras, equipamentos de academia, pesca e 
náuticos, bicicletas e qualquer peça metálica. 
 
 
3 - BENEFÍCIOS: 
 

 Não contém solvente; (Não danifica peças mais sensíveis) 

 fácil aplicação; 

 Pronto pra uso; 
 
 
4 - DADOS TÉCNICOS 

Aspecto Liquído  de cor amarelada 

Ponto de ebulição 25º 0800 – 0900 

Ponto de fulgor -60ºC 

Peso 300ml/200g 

  
 
5 - INSTRUÇÕES DE USO: 
 
- Aplicar diretamente na superfície desejada a uma distância de 15 a 30 cm. 
 
Limpeza – Com água e sabão neutro. 
 
6 - INFORMAÇÕES DE ARMAZENAMENTO 
Vida útil em prateleira garantida de 36 meses da data de fabricação quando armazenado em 
embalagem original, lacrada. Armazene em temperaturas entre +5˚C e +30˚C. Proteja contra 
congelamento. 
  
7 - INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 
 
PRECAUÇÕES 
 
- Cuidado Inflamável. Manter longe de chamas ou de superfícies aquecidas. Conteúdo sob 
pressão. Não perfurar a embalagem, mesmo vazia. Não jogar no fogo ou incinerador. Não expor 
à temperatura superior a 50̊ C. Utilize o produto em local ventilado. Em contato com os olhos e a 
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pele, lavar com água. Não inalar. Se ingerido, não provocar vômito e consultar de imediato o 
Centro de Intoxicações (CEATOX 0800 722 6001) ou o Serviço de Saúde mais próximo, levando 
o rótulo do produto. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS. 
Deixar fora do alcance de crianças e animais. 
Evitar o contato prolongado com a pele. 
Com a publicação desta Folha de Dados Técnicos, as edições anteriores não são mais válidas. 
As informações contidas aqui são oferecidas de boa-fé baseadas em pesquisas feitas por Selena 
e são consideradas exatas. Porém, pelo motivo de que as condições e métodos de uso de 
nossos produtos estão além de nosso controle, estas informações não devem ser usadas em 
substituição aos testes feitos pelo consumidor para assegurar que os produtos Selena são 
completamente satisfatórios para o uso suas aplicações específicas. A única garantia dada por 
Selena é que o produto atenderá suas especificações atuais de venda.  
 
Com a publicação desta Folha de Dados Técnicos, as edições anteriores não são mais válidas. 

 
As informações contidas aqui são oferecidas de boa-fé baseadas em pesquisas feitas pela 
Selena e são consideradas exatas. Porém, pelo motivo de que as condições e métodos de uso 
de nossos produtos estão além de nosso controle, estas informações não devem ser usadas em 
substituição aos testes feitos pelo consumidor para assegurar que os produtos Selena são 
completamente satisfatórios para o uso suas aplicações específicas. A única garantia dada por 
Selena é que o produto atenderá suas especificações atuais de venda. A única medida 
remediadora para a quebra de tal garantia está limitada ao reembolso do preço do produto ou do 
próprio produto, que se mostre diferente do que é garantido. Selena Co. S.A. especificamente se 
exime de qualquer outra garantia expressa ou implícita para algum propósito particular ou 
comercialização. Selena se exime de qualquer responsabilidade por qualquer dano incidente ou 
consequente. Sugestões de uso não serão tomadas como indução para infringir qualquer 
patente. 
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