UNISOLVE 10
DESENGORDURANTE INDUSTRIAL BASE SOLVENTE
P/LIMPEZA DE PEÇAS
APRESENTAÇÃO

MODO DE UTILIZAÇÃO
Utilizar apenas à temperatura ambiente. Não aquecer nem diluir o produto com outros solventes. Aplicar
puro, com o auxílio de um pincel, trincha ou escova. Peças e componentes pequenos podem ser limpos
por imersão. Deixar atuar uns minutos. Esfregar e, se necessário, proceder a uma segunda passagem
com o produto, de modo a remover a sujidade que se soltou.
Após a limpeza, deixar secar as peças naturalmente ou para acelerar o processo, secar com ar
comprimido.
O utilizador deve ter em conta que o produto pode atacar alguns plásticos e borrachas. Dada a
diversidade de materiais plásticos e borrachas existente nos componentes mecânicos, particularmente
nos componentes de automóveis e de veículos industriais, é aconselhável que, em caso de dúvida, seja
realizado um teste prévio.

DADOS TÉCNICOS
Solubilidade: Insolúvel
Temperatura de auto-ignição: Cerca de
275 ºC)
Ponto de inflamação: Cerca de 36 ºc

Aspecto Físico: Transparente
Densidade: -Cor: Incolor
pH: -Odor: Solvente

SUPERFÍCIES

Desengordurante industrial de base solvente, imiscível em água.
• Apresenta grande capacidade de remoção de óleos minerais e
sintéticos, massas consistentes e gordura.
• É indicado para limpeza a frio de peças, componentes mecânicos e
material diverso

INDICAÇÕES DE PERIGO / CONSELHOS DE PRUDÊNCIA
NOTA: As informações disponibilizadas neste documento são indicativas, podendo sofrer alterações decorrentes de
actualizações da legislação vigente. Aconselhamos a consulta da ficha de dados de segurança que é disponibilizada
na plataforma SDSArea, na qual todas as informações estão atualizadas.

Pode provocar sonolência ou vertigens. Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida.
Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Pode ser mortal por ingestão e
penetração nas vias respiratorias.
Líquido e vapor inflamáveis.Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas,chamas abertas e
outras fontes de ignição. Não fumar. Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção
ocular/proteção facial. Em caso de incêndio: Para extinguir utilizar extintor de pó ABC.
Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação em vigor quanto a tratamento de
resíduos.Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.
Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Em caso de acidente, consultar o Centro de
Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone 808 250 143

CÓDIGO DO PRODUTO
PASV207020

EMBALAGEM
5L / 20L

As informações expressas neste folheto são baseadas nos nossos conhecimentos e experiência à data da sua publicação, sendo prestadas de boa fé. Dado que a utilização do produto se encontra fora do nosso controlo, a Unidete não assume
qualquer responsabilidade por perdas ou danos resultantes de uma utilização inadequada e/ou incorrecta. Ficha de segurança disponível para utilizadores profissionais. Para outras utilizações consultar o Departamento Técnico da Unidete.

Revisão 18/1: Março 2018

UNIDETE - Detergentes e Equipamentos Industriais, Lda
Parque Industrial de Santa Marta de Corroios, Lote 11 e 12 - 2845-409 AMORA
Telefone: 212 549 130 - Telm: 919 590 716
geral@unidete.pt - www.unidete.pt

