
EXCLUSIVO 

HydraSol���� 

Removedor de Gel de Cabos 
 

Removedor seguro, eficaz, formulado à base 
de água para remover graxas de cabos 

 

 
 
 
� Potência de solvência máxima  � Lavável com água - à base de água 
  para graxas PEP/PJ ou ETPR  

          � Bom para limpezas múltiplas 
 � Não contêm solventes à base 

  de cloreto, CFC ou éter glicólico  � Disponível em uma variedade 
         de embalagens convenientes 



 

 HydraSol® Removedor de Gel de Cabos  
 

Removedor HydraSol® é uma nova solução em 
materiais para a limpeza de cabos.  É um removedor tipo 
solvente à base de água que oferece segurança e 
facilidade de manuseio.  O solvente para Gel Hydrasol é 
surpreendentemente eficaz ao dissolver e retirar graxas 
de recheio para cabos (ickypic). 
 
Os componentes do Removedor HydraSol® se incluem 
nas listas de componentes reconhecidos como seguros 
conforme publicações do FDA e FEMA.  Tem baixos 
níveis de toxicidade, seja mediante exposição oral, de 
inalação ou à pele.  O produto se fabrica à base de água 
(mais de 50% de água). 
 
Removedor HydraSol® suaviza, retira e põe em 
suspensão as graxas de recheio para cabos.  O solvente 
permanece ativo e se consome lentamente.  O solvente 
HydraSol® serve para limpeza de múltiplos usos e rende 
economia e eficácia. 
 
Removedor HydraSol® é de fácil remoção 
simplesmente enxaguando as mãos e as ferramentas.  A 
graxa dissolvida, ao secar, não volta a depositar o seu 
resíduo. 
 
���� Incomparável o Removedor HydraSol® vem em 
frascos práticos, ecológicos, re-utilizáveis, com gatilho 
ajustável para esburrifar ou para jato.  São frascos com 
tampa entornável e com bocal pulverizador 
revolucionários.  Custam menos que as embalagens em 
aerosol descartáveis. 
 

 
 
  Descrição 

 

Nº no 
catálogo 

 

    55-galões (208 litros) em tambor 

    5-galões (18.9 litros) em balde 

    3 gallons (11.3 l) in a 5-gal. pail 

    1-galão (3.8 litros) em lata  (4/cx) 

    2.8 litros em balde pequenol   (4/cx) 

    1/4 galão (.95 litro) em frasco  (12/cx) 

� 1/4 galão (.95 litro) spray  (12/cx) 

� 1-Pinta (475 ml) em frasco para 
      spray  (12cx) 

��Lenço saturado embalado em papel 
       alumínio  (144/cx) 
      Embalagem com lenços  72  (10" x 

12") pré-umedecidos  (6/cx) 

 

HS-Drum 

HS-640 

HS-384 

HS-128 

HS-96 

HS-32 

HS-32LR 

HS-16LR 
 

HS-1 
 

HS-D72 

 
�������� Lenço saturado duradouro – O  solvente 
HydraSol® está disponível em lenços pré-saturadas.  A 
toalha grande também é resistente a rupturas e vem em 
invólucro de papel alumínio.  O lenço é especialmente 
eficaz para tarefas pequenas de limpeza e para a 
operação de conexões de fibra óptica.  É mais econômico 
do que usar trapos e grandes volumes de solventes.  
Encontra-se também disponível em embalagem prática 
com 72 unidades. 

 
 
Especificações 
 
 
1. Potência de solvência: A 20º C (68ºF) dissolverá 

completamente uma película de 0,5 mm (0,020”) de graxa 
PE/P ou graxa ETPR da cobertura do cabo depois de 
esfregar vigorosamente durante menos de dois minutos sem 
necessidade de passar um pano. 

 
2. Fórmula à base de água: Conteúdo de água maior que 

50%. 
 
3. Aparência: Líquido leitoso e branco.  É necessário agitar 

antes de usar. 
 

  
 
 
 
 
4. Porcentagem de não volatilidade: Menos de 2% 
 
5. Conteúdo de solventes à base de cloreto de CFC ou de 

éter glicólico: Não contêm 

 
6. Limpeza: Pode ser retirado enxaguando-se com água. 

 
7. Combustibilidade: Auto-extingüivel em menos de cinco 

segundos quando inflamado com. 

   

 
 

 
 
Copyright 2001-2004. American Polywater Corporation. All Rights Reserved 
 
AVISO IMPORTANTE: Aviso importante: as declarações aqui contidas foram afirmadas em boa fé e baseadas  em testes 
e observações os quais acreditamos serem confiáveis. Não obstantes não se garante a abrangência e a precisão da 
informação. Antes do seu emprego, o consumidor final deve fazer todas as avaliações que se fizerem necessárias para 
determinar se o produto é compatível com o uso ao qual se destina. O consumidor assume todos os riscos e 
responsabilidades com relação ao seu uso. 
 
As declarações aqui contidas são feitas em lugar de total garantia, seja expressa ou implícita incluindo, mas não limitando 
às garantias implícitas de comercialidade e habilidade para qualquer propósito particular, a empresa se recusa 
expressamente através do presente de ditas garantias. A única obrigação aceita pela American Polywater Corporation será 
a de substituir a quantidade do produto depois de comprovado o seu defeito. Com a exceção da substituição do produto, a 
American Polywater não assumirá a responsabilidade de perda, lesão de danos, sejam diretos e indiretos, que surjam do 
uso ou de não haver usado devidamente os produtos sem consideração alguma a teoria jurídica que se possa acertar. 
Tampouco é possível alterar o anteriormente citado mediante um acordo escrito dos responsáveis pela American 
Polywater Corporation 
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P.O. Box 53 
Stillwater, MN 55082 

U.S.A 
 
 

intl@polywater.com(e-mail)               1-651-430-2270 
http://www.polywater.com(URL)      fax  1-651-430-3634 


