
GÁS PARA SOLDA E BRASAGEM



A RLX é uma empresa multinacional, especialista em �uidos refrigerantes, com mais de 10 

anos no mercado. Atua em todo o continente americano, com sedes nos Estados Unidos 

e no Brasil, além de possuir uma planta para fabricação própria na Zona Franca de Manaus. 

Com o propósito de trazer inovação e tecnologia a esse segmento, está constantemente 

atenta a novas demandas. A principal motivação da RLX é a busca de soluções cada vez 

mais modernas e e�cazes que aumentem o desempenho dos equipamentos, reduzam 

custos e incrementem a lucratividade de seus parceiros comerciais. Sempre preocupada 

com o desenvolvimento sustentável, tem no cuidado com o meio ambiente um dos pilares 

mais importantes de gestão.

SOBRE A RLX



ÁREAS DE OPERAÇÃO

CENTRO DISTRIBUIÇÃO
ATACADO

CENTRO DISTRIBUIÇÃO
ATACADO

FÁBRICA
ZONA FRANCA

ESCRITÓRIO
ESTADOS UNIDOS

ESCRITÓRIO
BRASIL

Itajaí/SC - Brazil Manaus/AM - BrazilPorto Alegre/RS - BrazilMiami/FL - USAAustin/TX - USA



Com o RLX PRO® o trabalho de solda e brasagem é mais rápido e e�ciente 

pois atinge uma temperatura de queima maior do que o propano. 

Sua fórmula exclusiva foi desenvolvida para utilização em uma extensa 

variedade de trabalhos, como soldagem de grandes tubos de cobre, 

brasagem e tratamento térmico. Produzido em aço de alta duração, o 

cilindro é leve e   fácil de ser manipulado durante o serviço. 

Utilize um aplicativo leitor de QR Code.

GÁS PARA SOLDA E BRASAGEM



Embalagem disponível:
Cilindro com 400g 



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Compatível com maçaricos desenvolvidos para gás 
Propileno e/ou MAPP;

Transferência de calor mais potente do que o propano;

Cilindro portátil. Leve e de fácil manipulação, ideal para trabalhos manuais;

Produzido em aço de alta durabilidade;

Garantia de qualidade e procedência.



GÁS EXTREMAMENTE INFLAMÁVEL

Mistura: Propileno • CAS 115-07-1

                Propano • CAS 74-98-6

                Éter Dimetil • CAS 115-10-6

Aparência: Gás Liquefeito

Cor: Incolor

Odor: Levemente etéreo

PH: 6-7

Ponto de Ebulição: -41,5ºC 

Pressão de Vapor: 868,3 kPa

Densidade do Vapor: 1,58 (298.16k, 1atm)

INFORMAÇÕES FÍSICAS E QUÍMICAS



www.rlxrefrigerantes.com.br

RLX INDUSTRIAL IMPORTADORA LTDA
Avenida Dr. Nilo Peçanha, 1221/ 801

Porto Alegre/RS - Brasil
CEP: 91330-000

contato@rlxrefrigerantes.com.br

RLX REFRIGERANTS LLC
701 Brazos Street - Suite 720

Austin/TX – USA
Zip Code: 78.701

contact@rlxrefrigerants.com

CONTATO


