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DESCRIÇÃO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PSX130 solvente volátil de elevada pureza e
secagem muito rápida. Possui odor suave e agradável
podendo ser utilizado em ambientes com ventilação
moderada. Remove oleosidade de peças e
equipamentos sem deixar resíduos. Tem o mesmo
poder de solvência da benzina com menor risco à
saúde dos usuários. Não apresenta as desvantagens dos
solventes clorados e nem os odores irritantes de outros
solventes. Não contem benzeno nem partículas tóxicas.

Estado físico
Cor
Odor
Densidade a 20/24º C

APLICAÇÕES
Limpeza de todos os tipos de superfícies com gorduras,
óleos vegetais ou minerais, graxas e outros.
Não ataca os metais, vidros, plásticos e a maioria dos
vernizes curados.

PROPRIEDADES
•
•
•

Isento de solventes clorados;
Não contém fenol e benzeno;
Rápida evaporação.

MODO DE USAR

Líquido
Incolor
Fraco e característico

0,690 g/cm3

PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS
Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com
água em abundância. Em caso de ingestão procure o
serviço de saúde mais próximo ou o CEATOX 0800 721
3000. Não deixar de usar EPls quando recomendado.

ARMAZENAGEM
Mantenha o produto em sua embalagem original em local
seco, coberto, fresco e ventilado, fora do alcance de
crianças e animais.

EMBALAGENS
Baldes ou Tambores em aço ou Polietileno de alta
densidade com:
• 5; 20; 50 e 200 litros.

Aplicar por esfrega ou imersão.

As informações aqui contidas correspondem aos nossos conhecimentos mais recentes e tem como objetivo apresentar o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se
pretende, portanto, garantir com estas informações as propriedades específicas do produto e nem implicam a garantia jurídica ou o compromisso de nossa parte pelo uso
indevido do produto. Informações complementares serão fornecidas quando solicitadas.
Rua Antônio Zielonka, 1125 . 83.323-210 . Pinhais . 41 3375 4500 | specialmix.com.br

