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Especificações Técnicas 
 

Protetor e Antiaderente de Resíduos em Pneus Biodegradável e Atóxico 
 

1. DESCRIÇÃO 

 A PRUDEMPLAST QUÍMICA INDUSTRIAL foi precursora na fabricação e desenvolvimento de produtos 
especialmente voltados ao segmento de pavimentação asfáltica, inovando com tecnologia avançada e específica para a 

produção de antiaderentes para pneus de rolos compactadores. Desde 2006, vem aperfeiçoando sua linha REMOCIL, 
tornando-se líder de mercado devido à excelência de seus produtos, desenvolvidos a partir da carência do mercado interno 
brasileiro de produtos destinados a este fim, e em substituição à elementos como o óleo diesel, erroneamente utilizado para 
esta aplicação. Da necessidade de produtos específicos e apropriados, foram especialmente elaborados os componentes da 

linha REMOCIL, que se utiliza de matérias primas e de tecnologia mais avançada, resultando em produtos totalmente 
adequados aos revestimentos asfálticos, e que preservam a integridade dos elementos utilizados, como os rolos 

compactadores e pneus. REMOCIL 280 é um produto cuidadosamente desenvolvido à base de solventes vegetais, elaborado 
para aplicação em compactador de pneus. Seu principal objetivo é proteger e impedir a aderência de piche nos pneus, 
evitando o ressecamento dos mesmos. É um produto que atende as empresas de pavimentação e obras rodoviárias. 

 Principais Vantagens: 

 PRODUTO BIODEGRADÁVEL; 

 Atóxico e não inflamável; 

 Protege e lubrifica o pneu, evitando o ressecamento; 

 Evita a aderência de piche no pneu; 

 Não suja a lateral do pneu; 

 Não penetra e não agride a câmara de ar dos pneus; 

 Não provoca alteração no sistema de freios; 

 Não entope os bicos pulverizadores; 

 Não deixa sinais no asfalto; 

 Não provoca sujeira na máquina; 

 Não provoca mau cheiro; 

 Praticidade na preparação e diluição do produto; 

 Altamente econômico; 

 É um produto de completa remoção por enxágüe; 

 Não contém solventes clorados ou fenóis, nitritos ou nitratos, podendo ser usado com segurança. 
 

2. APLICAÇÕES 
 É indicado para revestimento asfáltico convencional e aditivado com polímero. 
 

3. INSTRUÇÕES DE USO 
 A diluição sugerida para utilização  é de até 1:10 (uma parte do produto para 9 partes de água), variando conforme o 
tipo de revestimento asfáltico. Para obtenção de melhores resultados de aplicação e de rendimento do produto 
recomendamos que após o lançamento do revestimento asfáltico pela vibroacabadora, a rolagem de compactação deverá ser 
iniciada com rolo compactador vibratório, seguido por rolagem de acabamento, com rolo de pneus. 
 
 

IMPORTANTE: Sempre utilizar água potável para o preparo do produto. A utilização de água não tratada captada em rios, 
córregos ou represas, pode causar o entupimento dos bicos aspersores, devido a grande quantidade de impurezas contidas 
nesta água não tratada. . A água com pH descontrolado pode afetar a estabilidade da solução e consequentemente a 
eficiência do produto. 
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4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Aspecto Físico Líquido 

Aparência Límpido 

Cor Verde  

Odor Característico 

pH 6,5 – 7,5 

Densidade (g/cm
3
) 0,850 – 0,950 

Solubilidade em água  Emulsionável 

Inocuidade Pode causar irritação 

Validade 24 Meses 

 

5. COMPOSIÇÂO 
 Mistura de solventes e Nonil Fenol Etoxilado. 
 

6. MANUSEIO E SEGURANÇA 

 CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 
 O manuseio do produto deve ser realizado com a utilização dos EPI's que constam na FISPQ. 
 

7.EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO 

 REMOCIL 280 é comercializado em embalagens de 50 e 200 Litros. 
 Armazenar em local coberto, fresco, seco, distante de fontes de calor, na embalagem original devidamente fechada. 

 


