COMUNICADO DE IMPRENSA

Altamente eficiente e ecologicamente
inofensivo
Novo desoxidante quimicamente ativo para a dissolução e
remoção de corrosão persistente

Maisach, 24.11.2020 – A corrosão persistente em parafusos,
discos de travão, rodas dentadas, esticadores, fusos ou pernos já
levou muito mecânico ao desespero – em particular, quando
estes não podem ser substituídos ou se encontram em locais de
difícil acesso. Aqui, o que se procura não é rapidez, mas sim uma
excelente eficácia do produto que se utiliza para a desoxidação.
A par da alta eficácia, também os aspetos ecológicos e relevantes
para a segurança no trabalho durante a utilização de produtos na
área da manutenção assumem um papel cada vez mais
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importante. O novo desoxidante quimicamente ativo OKS 661
supera ambos os desafios da melhor maneira. O produto é isento
de benzina e óleos minerais e, por isso, pode ser utilizado sem
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risco tanto no interior, como no exterior.
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"Em todos os locais onde os componentes metálicos estão
expostos a influências atmosféricas ou a outras condições
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corrosivas, pode ocorrer corrosão persistente nas superfícies
metálicas e parafusos", explica Markus Breitenbach, diretor de
marketing da OKS. "A dissolução não destrutiva desta corrosão
representa sempre um enorme desafio para os trabalhos de
reparação, manutenção e conservação. Graças à taxa de
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evaporação lenta do nosso novo desoxidante quimicamente ativo,
alcançamos um tempo de atuação mais prolongado, pelo que até
mesmo a corrosão persistente é dissolvida eficazmente, por
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exemplo, para restaurar a mobilidade de uniões roscadas."
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A utilização do novo Desoxidante Ativo OKS 661 é marcada pela
versatilidade. Por exemplo, para soltar discos de travão
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encravados na reparação de veículos ou para libertar e
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desenferrujar rodas dentadas de engrenagens expostas à
intempérie, esticadores na construção de pontes ou
acionamentos de fusos imobilizados com ferrugem em barragens.
Além disso, o OKS 661 permite limpar película de ferrugem,
manchas de oxidação, incrustações e resíduos de óleo das
superfícies metálicas.

Sobre a OKS
A OKS Spezialschmierstoffe GmbH é uma especialista em lubrificantes já com
40 anos, estando presente em todo o mundo. Através do comércio de produtos
técnicos e de óleos minerais, a OKS consegue chegar aos operadores
comerciais, bem como aos clientes industriais. As ações de formação facultadas
aos parceiros comerciais asseguram um aconselhamento e uma competência
de resolução de problemas de excelente qualidade no local. A durabilidade e a
relação qualidade-preço dos lubrificantes utilizados são garantidas graças a uma
moderna gama de produtos e ao constante alargamento da oferta de produtos.
A OKS produz e comercializa cerca de 150 produtos padronizados de alto
desempenho para a redução da fricção, desgaste e corrosão. As principais
áreas de aplicação dos lubrificantes especiais e produtos químico-técnicos OKS
são a manutenção, reparação e produção industriais.
Os produtos criados pelos engenheiros e técnicos da OKS são produzidos na
sede da nossa empresa, segundo os mais rigorosos critérios de proteção do
ambiente e de qualidade. Para alargar as capacidades de produção e de
desenvolvimento, mudamo-nos em meados de 2011 de Munique para Maisach.
É também deste local que são efetuadas as expedições "just-in-time" para todo
o mundo dos produtos OKS.
A OKS Spezialschmierstoffe GmbH faz parte, desde 2003, da Freudenberg
Chemical Specialities SE & Co. KG, uma empresa do grupo Freudenberg.
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Para mais informações sobre a OKS e os seus produtos, consulte
www.oks-germany.com

