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Informação | Técnico-Comercial  
Indústria  

CEDRACON 
Lubrificante e protetor de cabos e correntes.  

 
 
O CEDRACON é um lubrificante anticorrosivo com grafite destinado a 

proteger e lubrificar cabos de aço, penetrando até ao seu interior. O 

CEDRACON é facilmente aplicado por pulverização, trincha ou até 

imersão, uma vez que é extremamente fluido. Após secagem a película 

protetora torna-se altamente viscosa e adesiva protegendo e lubrificando 

os cabos sujeitos às intempéries e ambiente exterior. A grafite 

micronizada penetra no cabo permitindo a lubrificação, evitando o 

desgaste, e absorvendo simultaneamente os choques e as grandes 

pressões. 

 

Estão igualmente disponíveis dentro da gama CEDRACON produtos sem 

grafite para aplicações em que se pretenda um cabo mais limpo. 

 

Os principais campos de utilização do CEDRACON são a lubrificação de 

cabos e pequenas correntes, podendo ser utilizado como protetor e lubrificante de longa duração de juntas e 

equipamentos com pequenos movimentos e sujeitos à ação do ambiente exterior. 

 

 

CEDRACON | Principais Vantagens: 
 

 Lubrifica e conserva cabos de aço de todo o tipo, prologando a sua vida útil. 

 Repele a água. 

 Protege contra a corrosão. 

 Fácil de aplicar. 

 Elevada proteção contra o desgaste. 

 Não forma gotas sobre o cabo. 

 Resiste à intempérie.  

 Disponível em spray.  

 

 

Qualquer mudança do lubrificante deve ser precedida de consultoria técnica relativamente à aplicação em causa. Só assim se 

poderá recomendar o lubrificante adequado. Os nossos técnicos especializados oferecem soluções adequadas às suas 

necessidades e processos, assim como nas questões técnicas relacionadas com a nossa extensa gama.  

Consulte-nos! 
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