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Como Teccom10 Industrial atua no 
aumento da performance dos 

equipamentos industriais a Óleos 
Combustível . 

 
• Melhor Atomização do combustível, 

reduzindo a tensão superficial do 
mesmo, facilitando a pulverização 
em gotas reduzidas, Otimizando o 
processo de combustão. 

• Aumento do intervalo  de 
manutenção dos filtros de linha; 

• Melhor aproveitamento devido a 
maior homogeinização e 
solubilização dos contidos ; 

• Expressiva redução, na manutenção 
do sistema de bicos queimadores ; 

• Expressiva redução das emissões de 
MP (material particulado) 

• Expressiva redução de emissões de 
Hidrocarbonetos e seus derivados, 
que comprovam melhora na 
performance de combustão dos 
equipamentos. 

	

 TECCOM  Industrial  OTIMIZADOR® DE COMBUSTÍVEIS. 

                        FICHA TÉCNICA 
Modo de usar: 

O Teccom10 Industrial , 
será adicionado conforme a 

instrução específica em 
cada operação. 

Aplicação: de 200 ppm a 
1000 ppm. 

O Teccom10 Industrial Otimizador® de 
Combustíveis é um pacote multifunctional que 

gera benefícios diretos que  auxilia na 
manutenção da qualidade do Óleo Combustível , 

preservando e adicionando qualidades que visam 
melhores resultados operacionais. 

O Teccom10 Industrial , possui componentes 
orgânicos nitrogenados, organometálicos, 

homogeinizadores, solubilizadores e tensoativos, 
que agindo em conjunto, trazem ao combustível 
as caracteristicas desejáveis para estabilidade e 

uma combustão Otimizada. 

A Teccom é pioneira no Brasil na Tecnologia de 
Otimização® de Combustíveis ,  vem ao longo de 

sua existência, demonstrando ser de vital 
importância para preservação das propriedades 
físico- químicas dos combustíveis armazenado, 

colaborando desta forma com ganhos de 
eficiência energética e na durabilidade de 

equipamentos e motores. 

Compatibilidade com os 
seguintes materiais :  

Compatibilidade igual a 
do Óleo Combustível. 

	

Propriedades e características físico-químicas (dados típicos) 

• Aspecto: Límpido a Turvo   

• Inflamabilidade: não inflamável 

• Ponto de fulgor: 46ºC 

• Densidade: 0,9005 – 0,9040 Kg/l @ 20°C 

• Ponto de ebulição: <160ºC 

• Viscosidade cinematica a 40ºC:  2,341 mm2/S     

• PH : não se aplica  

• Temperatura de auto ignição: 250ºC 

	

Embalagens disponíveis: 

ü 1 litro  
ü 5 litros 
ü 10 litros 
ü 200 litros 
ü 1000 litros 
ü Granel 

		


