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PPRROOTTEEXX  FFIILLMMEE  

EEMMBBOORRRRAACCHHAAMMEENNTTOO  AA  FFRRIIOO  

  

AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO::  Forma película flexível, protetora contra chuva, maresia, água salgada, ácidos e álcalis. Protege 
contra oxidação, ferrugem e mofo. Não descasca, antiderrapante, lavável e durável. Disponível  nas cores: vermelho, 
amarelo, preto, branco e incolor.  

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO:: Aplicável em materiais como: metais, madeiras, plásticos, tecidos e em qualquer tipo de superfície 
(porosa, lisa, corrugada). Pode ser utilizado para reparos domésticos, manutenção de equipamentos industriais, lacre de 
inviolabilidade, materiais de camping, jardinagem, ferramentas, academia, etc. Impede o desfiamento nas extremidades 
de cordas e cabos de qualquer diâmetro, sejam de nylon, sizal, etc. Revestimentos de cabos de ferramentas, manivelas, 
maçanetas, puxadores. Em uso marinho, protege âncoras, ganchos, corrimão e alavancas. Impermeabiliza caixas d água, 
calhas, porosidades, piscinas. Utilizado como antiderrapante evitando o deslizamento de tapetes. Protege suportes e 
terminais de baterias, pára raios e antenas. 

MMOODDOO  DDEE  UUSSAARR::  Misture bem antes de usar.  A superfície deve estar limpa, sem oleosidade, seca e desoxidada. PROTEX 
FILME pode ser utilizado puro ou diluído. Mergulhar a peça a ser revestida e retirá-la bem lentamente (2 cm a cada 5 
seg.) o que impede deformação, bolhas de ar e gotejamento excessivo. Pendurar a peça para secar, evitando correntes 
de ar e luz solar direta, seca em 30 minutos ao toque e aproximadamente 4 horas para secagem total. Caso necessite 
camada mais espessa, aplicar outra demão, após secagem total. Para obter camada mais fina, dilua com o produto 
BIOSOLV TX e aplique com pistola, pincel ou imersão. 

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  FFÍÍSSIICCOO  ––  QQUUÍÍMMIICCAASS::  

CCoorr  AAmmaarreelloo,,  VVeerrmmeellhhoo,,  PPrreettoo,,  BBrraannccoo,,  IInnccoolloorr  

SSóólliiddooss  3311%%  

RReennddiimmeennttoo  //  11  ccaammaaddaa    11  mm²²//lliittrroo  

DDeennssiiddaaddee  00,,9922  gg//ccmm³³  

  

EEMMBBAALLAAGGEENNSS::  500 ml, 3,6 litros, 20 litros e 200 litros.  

PPRREECCAAUUÇÇÕÕEESS:: Produto inflamável, quando líquido. Trabalhar com EPI´s. Não ingerir. Evitar contato prolongado com a 
pele. Em contato com os olhos, lave com água em abundância por no mínimo 15 minutos. Mantenha fora do alcance de 

crianças e animais. Para maiores informações de segurança, solicite a FISPQ do produto.  

VVAALLIIDDAADDEE::  Acondicionado em lugar fresco e seco – 24 meses. 


