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Limpeza

- Produtos indicados para limpeza dos componentes 
antes da utilização de adesivos / vedantes LOCTITE.
- Limpam e desengraxam peças automotivas
e industriais.
- Retiram resíduos de vedantes curados.
- Os produtos de limpeza de mãos são muito
eficazes e rápidos.

Contaminação nas superfícies dos
substratos prejudica à adesão.

Solução

Descrição Limpa mãos Limpador à
base de solvente

Limpa placa de
circuito e contatos

elétricos

Remove vedantes 
curados, adesivos, 

resíduos de juntas de 
papel e silicones de 
peças desmontadas

Desengraxante
à base d´água,
biodegradável

Desengraxante

Tamanho das embalagens Versão Pedra Pomes de 4 kg Aerossol 400 ml Aerossol 400 ml Aerossol 400 ml Bombona de 5 litros Aerossol 400 ml

 

LOCTITE
SF 7063 Cleaner

LOCTITE 
SF 7200

LOCTITE
SF 7647

LOCTITE
SF 7840

LOCTITE
SF 7070

Limpeza de peças e superfícies

LOCTITE SF 7850 - Pedra Pomes

Limpa Mãos Profissional:
Limpador de mãos feito a 
partir de extratos naturais
e isento de óleos minerais.
Biodegradável. Contém 
aloe vera, lanolina e jojoba
para hidratação da pele.

Uma formulação à base de 
solvente sem CFC para a 
limpeza e desengraxe de 
superfícies a serem aderidas 
com os adesivos LOCTITE .
O produto também pode 
ser usado para a limpeza e 
desengraxe de componentes 
de máquinas durante 
operações de manutenção.

Para limpeza de contatos 
elétricos, relés, chaves etc.
Produto inflamável, não
usar sobre superfícies 
aquecidas.

Remove resíduos de vedantes 
em juntas curadas e juntas
convencionais. Atua na
maioria das superfícies 
em 10 a 15 minutos sem
raspagem.

Biodegradável, isento de 
solvente, não tóxico e pode 
ser diluído em água para 
maior economia. Formulado
para aplicações de limpeza 
manual. 
Fragrância de pinho.

Limpa Peças:
Solvente de limpeza para 
remover a maioria das graxas, 
óleos e fluidos lubrificantes,
para superfícies a serem 
aderidas com adesivos. 
Indicado para limpeza de 
peças plásticas.

Limpeza de mãos

Limpeza
de contatos

elétricos

Remoção de
resíduos de

vedantes ou juntas

Desengraxe de peças

As superfícies são grandes?

Sim Não

 Produto Descrição  Tamanho das embalagens IDH

LOCTITE SF 7850 - Pedra Pomes Limpa mãos Cremosa Bombona de 4 kg(1), Pedra Pomes de 4 kg(2) 394835(1), 394833(2)

LOCTITE SF 7647 Limpa placa de circuito e contatos elétricos Aerossol 400 ml 323590

LOCTITE SF 7200
Remove vedantes curados, adesivos, resíduos de juntas de

papel e silicones de peças desmontadas
Aerossol 400 ml 2292140

 LOCTITE SF 7840 Desengraxante à base d’água, biodegradável Bombona de 5 litros 209805

LOCTITE SF 7063 Cleaner Limpador à base de solvente Aerossol 400 ml 1575812

LOCTITE SF 7070 Desengraxante Aerossol 400 ml 233554

O uso de LOCTITE
Orange colabora
para a diminuição
das incidências
de dermatites
durante o
trabalho.

Molécula 
do Adesivo

Sujeira

Substrato 2

Substrato 1


