B O L E T I M

T É C N I C O

PSX127
SOLVENTE ECOLÓGICO
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DESCRIÇÃO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PSX127 Solvente ecológico é um produto de
segurança aos usuários e ao meio ambiente. É inofensivo
a maioria das tintas e vernizes, plásticos e borrachas.
Não apresenta as desvantagens dos solventes clorados e
nem os odores irritantes dos solventes usuais. É um
produto de altíssima qualidade com muitas vantagens
sobre os solventes comuns.

Estado físico
Cor
Ponto de Fulgor
Densidade a 20/24º C
Viscosidade a 40º C

Líquido
Incolor
64º C
0,790 Kg/l
15 cSt

PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS
APLICAÇÕES
Limpeza e desengraxe em geral de peças e superfícies
com óleo, graxa, resíduos de cola, massa de calafetar,
etc. Pelas características similares na densidade,
evaporação e poder de solvência em relação ao
querosene, torna-se o substituto ideal deste, pois não
apresenta riscos para a saúde dos usuários;
É utilizado em limpeza de máquinas e peças e outras
aplicações. Remove com maior eficácia óleos, graxas e
pastas de polímeros.

PROPRIEDADES
•
•
•

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

Não libera halogênios;
Não provoca corrosão;
Contêm antioxidantes.

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

MODO DE USAR
Aplicar puro por jateamento, imersão, esfrega ou em
máquinas de lavar peças.

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.
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