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CorrosionX
Fernando Andrette
Talvez este tenha sido, até o
momento, o produto que mais
tempo ficou conosco.
Desde que chegou, foram mais
de 8 meses.
E, à medida que o
conhecíamos melhor, fomos
pedindo a ajuda de parceiros,
como do engenheiro Ulisses da
Sunrise Eletrônica
Eletrônica, para termos a
certeza que não estávamos
exagerando em nossa impressão a
respeito do produto.
Não vou colocar neste espaço
o testemunho escrito pelo Ulisses,
que realizou diversos testes com o
CorrosionX
CorrosionX, mas quem quiser
conhecer suas impressões, ligue ou
envie um e-mail para ele
(sunrise.lab@uol.com.br).
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Corporation é uma empresa com
sua sede em Dallas (Texas).
Foi fundada em 1988. Em 1993
expandiu suas operações e se
tornou fabricante de uma linha
completa de produtos para
prevenção da corrosão. Seus
produtos são utilizados na aviação,
marinha, indústria eletro eletrônica,
mecânica e agrícola.
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icanas,
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Cater
terpillar
pillar, Loc
Lockheed
kheed,
Learjet
Learjet, Westinghouse
estinghouse, etc, possui
classificação Mil-C-81309E, Type II e
sua força dielétrica é de quase
40.000 volts, segundo norma
ASTMD-877.
Os leitores que estiveram no
último Hi-Fi Show, e visitaram o
quinto andar, foram surpreendidos

com uma televisão de 10
polegadas mergulhada em um
aquário, e que estava funcionando
perfeitamente – tanto o áudio
como o vídeo.
Ela estava mergulhada no
CorrosionX
CorrosionX, um produto de última
geração que cria uma fina película
de proteção contra qualquer tipo
de agente que cause corrosão. Esta
película chamada de “Película
Protetora Fluida” é tão fina que
não interfere nas conexões.
O CorrosionX pode ser aplicado
no interior de equipamentos
eletrônicos e até mesmo nos
terminais de cabos de caixa
acústica, interligação e, pasmem,
também no cone de falantes.
Ele é absolutamente diferente
de WD40 ou qualquer outro

CORROSIONX
Eficácia em equip. A/V
Compatibilidade
Custo/Benefício

HT Recife novo

Conclusão
Para o leitor que mora a beira
mar, este produto é obrigatório. Para
o que mora na montanha, idem.
Não vimos nos oito meses de
teste nenhuma contra indicação, e
acreditamos que este é o tipo de
produto indispensável para todos
os nossos leitores, independente de
serem audiófilos, videófilos,
melômanos ou cinéfilos.
Pois, em algum momento, o
CorrosionX será de enorme valia.
Nem que seja para tirar aquele
barulho irritante de uma maçaneta
de porta, ou do balanço ou
bicicleta do seu filho(a).

Anúncio

produto similar.
No segmento de
áudio e vídeo, será
certamente muito
indicado para os
nossos leitores que
vivam a beira mar,
montanha, ou lugares com muita
umidade.
Todos os teste possíveis e
imagináveis foram feitos com o
CorrosionX. Começando por aplicálo naquele velho e surrado
potenciômetro de volume, que
insiste em raspar e sujar o som
cada vez que você aumenta ou
abaixa o volume.
Sabe o que ocorreu? Seis
meses depois, o potenciômetro
parece novinho em folha.
Também aplicamos no cone do
velho falante que ficou anos
naquele porão úmido e
empoeirado, e, só de tocarmos de
leve no centro do cone, esfacelava
em nossa mão.
Na caixa em que não utilizamos
o produto, o cone se esfacelou. No
que recebeu uma camada de
CorrosionX
CorrosionX, o processo estancou.
Não esquecemos nem de
aplicá-lo naquele velho controle
remoto do televisor da cozinha,
que, de tão desgastado, já
enferrujou os terminais das pilhas.
Neste caso, ele fez um verdadeiro
milagre!
Mas o teste mais impressionante
foi a aplicação do CorrosionX nos
terminais de todos os nossos cabos
de caixa acústica, cabos de força,
interligação RCA e digital.

Você só terá que ter um
pouco de paciência e esperar
pelo menos 4 horas antes de
religar os cabos de caixa
(para não retirar a película
protetora), mas depois, amigo,
sente-se e prepare-se para a
melhora absurda na
velocidade, controle dos
graves, extensão no extremo
agudo e
recuperação de
micro dinâmica.
Como sempre
digo: é o massacre
da serra elétrica!
A aplicação em
qualquer produto
eletrônico pode
ser feita uma vez
por ano, ou em casos mais
extremos, como maresia e umidade,
de seis em seis meses.
Você mesmo pode fazer a
aplicação nos circuitos, já que o
produto também tem uma versão
em aerosol.
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Distribuidor:
AFRE Comércio Imp./Exp.
www.corrosionx.com.br
Preço Médio R$ 30,00
(lata 300 ml)
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