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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Segmento:   

Nome do produto:    ORBI WATER OFF

Código interno:          1575

Principais usos recomendados para o produto:  Cristalizador de vidros.

Telefones para emergências: Fabricante (19) 3573.7500   -   CEATOX 0800 148110
_____________________________________________________________________
2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

        ORBI WATER OFF atua criando uma película invisível sobre a superfície do pára-brisa
evitando o ofuscamento da visão pela água da chuva. Também age como uma barreira protegendo
e dificultando a aderência de impurezas no vidro,  facilitando a ação de deslizamento da água,
diminuindo o uso do limpador de pára-brisas,  evitando desgaste  e prolongando a vida útil  do
equipamento. Melhora a visibilidade de dirigir durante as chuvas, aumentando a segurança sua e
de sua família.  
_____________________________________________________________________
3. PRINCIPAIS APLICAÇÕES

       ORBI WATER OFF é indicado para facilitar a visibilidade que é prejudicada pela ação
da  água  da  chuva.  Sua  camada  protetora  ajuda  a  melhorar  o  funcionamento  das  palhetas,
diminuindo  a  fixação  de  impurezas  como  poeira  e  insetos  sobre  a  superfície  do  pára-brisa,
melhorando sensivelmente o escoamento da água.  Indicado para pára-brisa de veículos e viseiras
de capacetes. Também pode ser aplicado em fachadas de lojas vitrines, boxe etc.
_____________________________________________________________________
4. MODO DE USO

      Limpe a superfície externa, removendo toda sujeira de poeira, gordura e fuligem. Após bem
seco, aplique o ORBI WATER OFF na superfície pelo lado de fora com auxilio de um pano de algodão limpo
e seco, faça movimentos circulares, aguarde 2 minutos e faça nova aplicação. Deixe secar e faça o polimento
com outro pano limpo e seco, caso ainda perceba sinais de partes embaçadas, umedeça levemente um
pano com água e passe no local, polindo novamente após a secagem. Reaplique o produto em média a cada
30 dias. IMPORTANTE: Não utilize esse produto no lado interno da superfície a ser tratada.
_____________________________________________________________________
5.COMPOSIÇÃO

Tensoativo catiônico, isopropanol, solvente alifático e polisiloxano.
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_____________________________________________________________________
6.PRECAUÇÕES

 Não use ou guarde próximo ao calor ou do fogo. Não perfure a embalagem, nem lance ao
fogo ou incinerador.  Em contato com a pele ou olhos, lave em água corrente por alguns minutos. Não
reutilizar  a  embalgem.  Manter  o  produto  em  sua  embalagem  original.  Se  ingerir  o  produto  procure
atendimento hospitalar imediatamente, levando consigo o rótulo ou a FISPQ deste produto. MANTENHA O
PRODUTO  FORA  DO  ALCANCE  DE  CRIANÇAS  E  ANIMAIS  DOMÉSTICOS.  Para  maiores  informações  de
segurança solicite a FISPQ deste produto através do contato:
laboratório@orbiquimica.com.br ou pelo site www.orbiquimica.com.br
________________________________________________________________________________________
7.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS RESULTADOS

Aspecto e cor Líquido límpido incolor

Odor Característico alcoólico

Densidade (g /cm3) 0,770 – 0,780

Solubilidade Insolúvel em água

pH 6 - 8
________________________________________________________________________________________________

8.RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA 

____________________________________________________________________
9. INFORMAÇÕES DO PRODUTO

      CÓDIGO COR EMBALAGEM CAIXA VALIDADE CÓD. BARRAS
1577 VERDE 100ML 24 UN. 12 MESES 7898314110576

 
Nota:  As  informações  contidas  neste  boletim  técnico  refletem  os  dados  experimentais  obtidos  em
laboratórios sob condições pré-estabelecidas. Auxiliam nas indicações e instruções de uso, sendo que, para
uma completa indicação é necessária vistoria técnica especifica para cada caso.
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