
SPATTERO FF  

SPATTERO FF  
Antirrespingo Líquido para Solda
Utilizado diretamente nas chapas metálicas.
Sem desperdícios, 100% de aproveitamento
comparado aos aerosóis.
Muito eficiente em antiaderência dos
respingos de solda.
Na maioria das operações pode-se pintar as
peças sem a necessidade de remoção do produto.
Não contém silicone nem solventes clorados.
Produto biodegradável e atóxico.
Produto não inflamável.

Antirrespingo em Gel para Solda
Utilizado diretamente nos bocais das tochas MIG/MAG.
Limpa, impermeabiliza e protege os bocais e os
bicos de contato.
Impede a aderência das escórias e dos respingos
provenientes da soldagem.
Prolonga a vida útil dos bocais e dos bicos de contato.
Produto não inflamável e atóxico.
Utilizado também nos bocais de proteção (shield)
das tochas de corte plasma, reduzindo a aderência das borras
provenientes do corte e da perfuração das chapas metálicas.

Embalagens com: 200gr, 4kg e 17kg

Embalagens com: 500ml (Spray), 5, 20 e 200 Litros.
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A MEGAPLASMA não é de forma alguma afiliada ou conectada com nenhum dos fabricantes mencionadas neste catálogo. As peças
anunciadas para venda não são peças genuínas, mas são peças feitas para e/ou pela MEGAPLASMA. O uso dos números de peças do

fabricante do equipamento original e/ou de qualquer marca registrada ou não registrada do fabricante é apenas para sua conveniência na
verificação de compatibilidade do seu equipamento.



SPATTERO Ff  
Antirrespingo de Solda para Robôs 
SOR é um antirespingo de solda com base vegetal que foi 
desenvolvido para proteger os bocais e bicos de contato em 
tochas de solda MIG/MAG destinadas para uso em robôs. 
Utilizado em estações de limpeza automáticas de tochas de
solda robotizadas.
Impede de aderência das escórias e dos respingos de solda
gerados durante a soldagem.
Prolonga a vida útil dos bocais, bicos de contato e outras 
peças consumíveis que tenham contato com este produto.
Produto 90% biodegradável.

MLR
Utilizado nos sistemas de refrigeração líquida das 
tochas de corte plasma e de solda em todos os processos.
Mantém o sistema nas temperaturas ideais de trabalho.
Produto anticorrosivo, evita o surgimento de oxidações
nas partes condutoras das tochas, mantendo o sistema
sempre eficiente.
Produto não contém álcool.

Embalagens com: 5, 20 e 200 Litros.

Embalagens com: 1, 5 e 20 Litros.
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A MEGAPLASMA não é de forma alguma afiliada ou conectada com nenhum dos fabricantes mencionadas neste catálogo. As peças
anunciadas para venda não são peças genuínas, mas são peças feitas para e/ou pela MEGAPLASMA. O uso dos números de peças do

fabricante do equipamento original e/ou de qualquer marca registrada ou não registrada do fabricante é apenas para sua conveniência na
verificação de compatibilidade do seu equipamento.
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