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MAGNAGLO® WA-4 
Distensor para Água  

 
 
Descrição Geral: 
 
O MAGNAGLO® WA-4 é um líquido âmbar claro usado no teste com partículas magnéticas pelo método 
úmido quando a água é utilizada como veículo do banho. O condicionador de água MAGNAGLO® WA-4 dá 
ao banho de água um bom umedecimento da superfície da peça em teste, bem como características de 
dispersão de partículas magnéticas. A mistura de agentes de umedecimento e inibidores de corrosão do 
MAGNAGLO® WA-4 elimina a necessidade de outros agentes de condicionamento de água. Por ser líquido, 
o MAGNAGLO® WA-4 exibe dispersão mais rápida na elaboração do banho do que os condicionadores em 
pó. 
 
Composição: 
 
O MAGNAGLO® WA-4 é composto por agentes ativos de superfície não-iônicos e inibidores de corrosão. 
Como todos os componentes são solúveis em água, o MAGNAGLO® WA-4 não deixa uma película à prova 
de água, totalmente confiável, na superfície para armazenamento em longo prazo. 
 
Propriedades Típicas: (Não são especificações). 
 

Aparência Líquido Âmbar 
Gravidade Específica 1,14 g/mL 
Concentração Recomendada 1 – 2% em Volume 
pH 9,7 

 
 
Segurança: 
 
1. O MAGNAGLO® WA-4 destina-se apenas a fins industriais, e recomenda-se o manuseio somente por 

pessoas qualificadas. 
 
2. O MAGNAGLO® WA-4 pode irritar os olhos e a pele. Evite seu contato com os olhos e a pele. Para 

proteger as mãos para evitar o ressecamento da pele no contato com o material, use proteção para 
elas. 

. 
3. Armazene em recipientes fechados, em locais secos. 
 
4. A Planilha de Segurança do Material pode ser obtida sob pedido. 
 
Preparação do Banho: 
 
Coloque de 10 a 20 mL do MAGNAGLO® 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. 
 
Embalagem: 
 

- Lata de 1 Litro. 
- Bombona de 5 Litros. 
- Balde de 20 Litros. 


