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BOLETIM TÉCNICO

Pasta de Montagem EXPO
A PASTA MONTA EXPO apresenta consistência cremosa firme de cor âmbar, indicada
como lubrificante para montagem e desmontagem de pneus, é de fácil aplicação, sendo
usada para montagem de pneus de carros, motos, camionetes, caminhões e veículos fora
de estrada. MONTA EXPO apresenta secagem rápida promovendo uma excelente
adesão entre o talão do pneu e a roda do veículo, não mancha as rodas, tem aditivos
anticorrosivos, não é toxica aos operadores, não agride o meio ambiente, e principalmente
não ataca a borracha do pneu.

A PASTA MONTA EXPO pode ser usada na montagem de peças como coxins, buchas,
mangueiras e etc., além de plásticos em geral. Enfim, em todas as montagens de peças ou
equipamentos que necessitem uma lubrificação temporária.

A PASTA MONTA EXPO deve ser aplicada com pincel no talão do Pneu e no Aro da
roda e em toda superfície a qual se deseja montar.
Depois da secagem, os produtos são inertes não interferindo e não atacando as peças
montadas.

A PASTAS MONTA EXPO

não é tóxica e pode ser manuseada normalmente

observando-se sempre as práticas de boa higiene. O produto não agride o meio ambiente,
não atacam a pintura dos equipamentos, são de fácil lavagem pois são totalmente solúveis
em agua e muito econômica se usada corretamente.

A PASTA MONTA EXPO substitui todos os produtos usados como lubrificantes na
montagem de Pneus, em especial as Vaselinas Minerais, pois apresentam lubricidade e
rendimento superior com um custo inferior.
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Composição Química:

Óleos vegetais, Acido graxos, Espessantes, Álcalis, Conservantes, Veiculo (agua)

Características do Produto:

Produto:

MONTA EXPO

Aparência:

pasta cremosa firme

Cor :
Ponto de Amolecimento (graus Césios)

pH

Ambar
acima de 60

9 a 10

A PASTAS MONTA EXPO é vendida em:

Baldes plásticos com 3,0Kg, em caixas com 4 unidades.
Baldes plásticos com 18 kg.

Para quaisquer esclarecimentos, nosso Departamento Técnico estará a disposição para
atendê-lo.
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