Guia de aplicações
Acabe com a ferrugem e a corrosão utilizando os produtos da Corrosion Technologies. Por meio de uma avançada tecnologia
desenvolveu produtos com um número ilimitado de aplicações. Pode ser utilizado nos segmentos industriais, eletrônica,
informática, aviação, marítimo e até mesmo em casa. CorrosionX é sua melhor opção quando se trata da prevenção profissional
da corrosão. Nossos clientes (desde hobbystas até empresas citadas na revista Fortune 500) são nossas testemunhas de que o
CorrosionX é a melhor solução.
CorrosionX NÃO é micro-óleo desengripante. Esses produtos largamente ofertados no mercado tem ação muito limitada quando
se trata de lubrificação/proteção contra ferrugem, além de terem em sua composição mais de 70% de solventes. Há inclusive
produtos que em vez de protegerem, aceleram a corrosão.
CorrosionX é apresentado em três versões:
•

CorrosionX Marine (lata vermelha): é o carro chefe de vendas, destinado à uso em mecânica/eletrônica, possui excelente
capacidade protetora/lubrificante;

•

CorrosionX Heavy Duty (lata verde): produto extremamente forte, bem mais espesso que o Marine, destinado à
aplicações onde se deseja alto grau de proteção. Não é indicado para aplicação em equipamentos eletro/eletrônicos;

•

CorrosionX Aviation (lata azul): destinado à aplicação em aeronaves, possui certificação militar Mil-C-81309E, Tipo II.

Apresentamos abaixo algumas sugestões de aplicação do CorrosionX
Manutenção predial: elevadores, painéis elétricos, relés,
portões elétricos ou manuais, ferramentas, fusíveis, trincos,
fechaduras, trilhos, dobradiças, polias, bombas dágua, eixos,
abraçadeiras, soquetes e bocais de lâmpadas, conexões
elétricas, portas de correr, janelas, equipamentos de
ginástica, conectores de câmeras de segurança e outra
infinidade de equipamentos.
TVs a cabo e antenas parabólicas: decodificadores de TVs
e conexões podem ser protegidos e conexões melhoradas
com CorrosionX.
Telefonia: Quadros de distribuição prediais e das
companhias telefônicas são equipamentos muito sensíveis à
umidade e oxidam com facilidade. Uma aplicação do
CorrosionX os manterá em perfeito funcionamento por muito
tempo. Conectores tipo RJ-11, ao oxidarem provocam ruídos
na linha telefônica, na maioria dos casos CorrosionX resolve
esse problema.
Ar condicionado: normalmente expostos à ação do tempo,
e por não passarem por manutenção frequente, esses
equipamentos são impiedosamente atacados pela corrosão,
tanto os equipamento quanto os suportes são grandes
aplicações deste produto.
Residenciais: TVs, quadros elétricos, soquetes, geladeiras,
máquinas de lavar, fogões, lâmpadas, e vários outros
equipamentos que são muito susceptíveis à ação da
umidade e maresia, terão sua durabilidade multiplicada com
o uso do CorrosionX. Aplicando CorrosionX em tomadas e
conectores de lâmpadas evita faiscamentos e posterior
queima prematura de lâmpadas e eletrodomésticos.
Eletro/eletrônicos: o CorrosionX protege equipamentos
eletrônicos não interferindo em seu funcionamento. Prova
disso é que mergulhamos uma pequena TV ligada dentro de
um aquário cheio do produto. Fizemos a mesma experiência
com um rádio. Nenhum dos aparelhos sofreu qualquer
alteração em seu funcionamento.
Informática: placas de computadores, conexões e
gabinetes, são grandes aplicações desse produto, devido à
sua alta força dielétrica. Aplicando CorrosionX em todas as
conexões, irá melhorar a qualidade das mesmas. Pentes de
memória, soquetes de processador, slots, placas de vídeo,
fontes de alimentação e etc.

Aviação: o CorrosionX Aviation é utilizado pelas forças
armadas americanas na proteção de aeronaves e demais
equipamentos militares e comprovou ser o único que atende
as exigentes normas militares dos EUA. Pode ser aplicado
tanto na parte estrutural como em componentes eletrônicos.
Possui certificação militar Mil-C-81309E, Tipo II.
Marítima: proteje embarcações e equipamentos por muito mais
tempo. Cabos de acelerador, mecanismo do leme, bancos
giratórios, travas, guinchos, dobradiças, roldanas, trincos, cabos
de aço, sistemas de enrolamento de cabos, trilhos, terminais de
bateria, contatos, chaves de ignição, conectores, porta fusíveis,
interruptores de iluminação, soquetes de lâmpadas, plugs
elétricos, ventoinhas, ventiladores, painéis elétricos, geradores,
ar condicionado, bombas, rádios computadores, TVs e vários
outros equipamentos, ao serem tratados com CorrosionX, irão
dispor de uma proteção confiável e duradoura. Temos inclusive
um produto para ser aplicado em carretas de encalhe, muito
resistente à água do mar e de altíssima durabilidade. Esse
produto é o CorrosionX Heavy Duty.
Armas: o CorrosionX é excelente na limpeza, proteção e
lubrificação de qualquer tipo de armamento, pois penetra
facilmente pelos pequenos orifícios dos mecanismos,
limpando, lubrificando e evitando travamentos.
Motocicletas: Cabos de embreagem e de aceleração,
punhos elétricos, todas as conexões elétricas do chicote,
bateria, cdi, regulador de voltagem, conexões do manete no
punho, entre o pedal de freio traseiro e o quadro, (para
deixar mais suave e responder rapidamente ao comando),
além é claro de partes não-elétricas, tudo funcionará melhor
com CorrosionX.
Além das aplicações acima, não podemos deixar de
mencionar que o CorrosionX é um lubrificante e
desengripante insuperável.
Grandes empresas brasileiras já testaram e aprovaram o
produto, como: CSN, Petrobrás, Harley Davidson, Itautec e
muitas outras.
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