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DESCRIÇÃO DO PRODUTO / USO
Fabricado especialmente para dissolver tintas a óleo, esmaltes e vernizes sintéticos imobiliários, removedor de ceras,
desengraxante e desengordurante. Este produto foi aprovado após ser submetido à rigoroso controle de qualidade, objetivandose a manutenção da uniformidade de suas características. Deve-se conservá-lo e utilizá-lo conforme recomendado. O desempenho
do produto depende de fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: condições de superfície, condições
climáticas (temperatura, umidade, etc.) e conhecimentos técnicos e práticos do aplicador.
Este produto está classificado conforme norma da ABNT NBR 11.702 tipo 4.5.10.

COMPOSIÇÃO BÁSICA
Hidrocarbonetos alifáticos e fragrância antialérgica. Não contém benzeno e produtos clorados.

PROPRIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS
Cor: Incolor
Peso específico: 0,78 - 0,79 kg/L.
º

Ponto de Fulgor: 38,0 C.
Para maiores informações consultar a FISPQ do Produto.

EMBALAGEM
5 L e 0,900 ml.

ESTOCAGEM E VALIDADE
Armazenar em local abrigado, seco e arejado. Temperatura recomendada: 10 à 40ºC. Prazo de validade: 2 anos a partir da data de
fabricação.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES
Produto Inflamável, manter longe de fontes de calor. Armazenar em local abrigado, seco, arejado, com temperatura entre 10ºC e
40ºC. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. A embalagem não deve ser incinerada reutilizada.
Manter o ambiente bem ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto. Em caráter de prevenção quando da
aplicação, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação de vapores e contato com o produto.
Em caso de contato com a pele, limpar com pano limpo e óleo vegetal. Com os olhos, lavar com água corrente em abundância e
caso ocorra irritação da pele ou dos olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão, não provocar vomito e procurar auxilio
médico, informando o tipo de produto.
Evitar pintura de áreas externas em períodos chuvosos, sobre superfícies quentes ou quando da ocorrência de ventos fortes. Não
aplicar o produto em ambientes com temperaturas inferior a 10ºC ou superior a 35ºC ou ainda, se umidade relativa do ar for
maior que 90%. Para qualquer dúvida, ligar para o Serviço de Atendimento ao Consumidor tenha sempre em mãos número do
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lote, nota fiscal do produto e/ou embalagem. Este produto foi testado e aprovado por rígido controle de qualidade. Suas
características são preservadas desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas na
embalagem. A performance deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como:
preparação correta e devida da superfície a ser pintada condições climáticas, escolha do esquema de pintura e é técnica de
aplicação.
Para maiores informações, FISPQ (FICHA de INFORMAÇÕES de SEGURANÇA de PRODUTO QUÍMICO) pode ser obtida no site:
www.lukscolor.com.br.
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