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WA-4
Condicionador para Banho Base Água

O WA-4 é um excelente líquido de condicionamento para 
água, de uso geral, desenvolvido especificamente para 
aprimorar o umedecimento de superfície e a estabilidade 
da dispersão de partículas magnéticas em suspensões de 
partícula magnética à base de água. 

Sua combinação exclusiva de agentes de umedecimento, 
inibidores de corrosão e agentes antiformação de espuma 
elimina a necessidade de agentes de condicionamento de 
água adicionais. 

Sendo um líquido, o WA-4 é mais fácil de misturar na 
solução, especialmente ao misturar em água dura.

BENEFÍCIOS

• Ótimo para áreas com água dura
• Oferece excelente umedecimento de superfície
• Melhora a dispersão de partícula magnética
• Inibição superior de corrosão de curto prazo
• Melhores características antiformação de espuma
• Dispersa-se rapidamente em água

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• ASTM E709
• ASTM E1444

APLICAÇÃO

Ideal para:
• Suspensões de partícula magnética à base de água
• Mistura-se com água dura

PROPRIEDADES

Aparência Líquido transparente a 
âmbar

Cor em luz visível Âmbar claro

Cor em lâmpada UV Não fluorescente, incolor

Cheiro Mínimo, insignificante 

INSTRUÇÕES DE USO

Coloque de 10 a 20 mL do WA-4 para cada Litro de banho, 
sem deixar de agitar. Ponha as partículas magnéticas 
diretamente no distensor para que a dispersão seja 
mais rápida. Evite colocar uma quantidade excessiva do 
distensor, pois pode ocorrer a formação exagerada de 
espuma.

Água WA-4

10 litros 100 – 200 mL

EMBALAGEM

Bombona de 5 L 

SAÚDE E SEGURANÇA

Reveja todas as informações relevantes relativas à saúde 
e à segurança antes de usar este produto. Para obter 
informações completas sobre saúde e segurança, consulte 
a Ficha de Informações de Segurança de Produtos 
Químicos (FISPQ), disponível em www.magnaflux.com.br.


