
Dry Tech 4

Lubrificante de tecnologia à seco para esteiras transportadoras
Finalidade de Uso
Dry Tech 4 é um produto concentrado destinado à redução do atrito entre as esteiras 
plásticas e qualquer tipo de embalagem, sendo aprovado para embalagens plásticas 
retornáveis e não retornáveis, pois não provoca stress-cracking. Recomendado também 
para uso em esteiras de aço inox que transportam embalagens PET.

Características / Benefícios
• Eficiência: proporciona uma excelente lubrificação, reduzindo o atrito entre a 

embalagem e a esteira transportadora, assegurando que a eficiência na linha seja 
mantida;

• Formulação exclusiva: protege garrafas plásticas contra “stress-cracking”. É também 
aprovado para latas e garrafas de vidro;

• Segurança: melhora a segurança do operador, minimizando risco de pavimentos 
escorregadios;

• Redução de microrganismos: reduz o risco de entupimento e contaminação pelo 
aparecimento de microrganismo na água, melhorando as condições de trabalho e 
segurança dos operadores;

• Redução de custos: minimiza o uso de água e volumes de carga de efluente, reduzindo 
os custos e o impacto ambiental.

Considerações Técnicas
Dry Tech 4 é um lubrificante líquido, desenvolvido para aplicação sem prévia diluição, 
para o transporte de qualquer tipo de embalagem em esteiras plásticas e transporte de 
embalagens PET em esteiras de aço-inox. Ele proporciona excelente lubrificação, reduzindo 
a fricção entre a embalagem e a esteira transportadora. Permite o funcionamento das 
esteiras a seco, eliminando o risco de entupimento de bicos e contaminação microbiológica 
causada pelo aparecimento de micro organismos na água.

Modo de Usar 
Dry Tech 4 deve ser aplicado puro através do sistema de dosagem automática Diversey, 
à temperatura ambiente. Consulte o especialista Diversey. 

Características Físico-Químicas
Aspecto Líquido límpido 
Cor                                                  Incolor 
Peso específico á 25°C                1,14 g/mL

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem 
ser considerados como especificação.
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Metodologia de Análise 
Não aplicável.

Composição 
Silicone, Coadjuvante e Água. “Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2”

Precauções de Uso
Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente na Ficha Individual de Segurança 
de Produto (FISPQ). 

Prazo de Validade
24 meses a partir da data de fabricação.

Registros Oficiais
PRODUTO DISPENSADO DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO.
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