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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Segmento:  

Nome do produto:    ORBI LIMPA RADIADOR 

Código interno:     246

Principais usos recomendados para o produto:  Limpador para sistema de arrefecimento.

Telefones para emergências: Fabricante (19) 3573.7500   -   CEATOX 0800 148110
_____________________________________________________________________
2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO
          ORBI LIMPA RADIADOR é um desencrustante e inibidor de corrosão que prolonga a vida
útil  das  partes  internas  do  sistema  de  arrefecimento,  trata-se  de  um  aditivo  que  limpa  o  sistema  de
arrefecimento, eliminando a ferrugem, resíduos de óleo, lodo e oxidação. Ajuda a restaurar a eficiência do
sistema,  evitando superaquecimento causado por impurezas  ou entupimentos.  Não prejudica  alumínio,
ferro, aço, borracha, latão, cobre e soldas.

_____________________________________________________________________
3. PRINCIPAIS APLICAÇÕES
      ORBI LIMPA RADIADOR  é utilizado para limpeza do sistema de arrefecimento em veículos
movidos à gasolina, álcool, gás (GNV) e diesel.

_____________________________________________________________________
4. MODO DE USO
            Remover a tampa do sistema / reservatório. Com o motor frio e após ter verificado as
instruções do manual  do proprietário,  drenar  o  sistema e  fechar  novamente.  Adicionar  o  ORBI LIMPA
RADIADOR no sistema e completar com água.  Após o motor atingir a temperatura de funcionamento,
recoloque a tampa e deixe trabalhar por mais 10 minutos. Com o motor desligado e frio, repetir as ações de
abertura e drenagem do sistema e fechar o dreno.  Completar o sistema só com água e fazer o motor
funcionar por 5 minutos. Drenar novamente. Fechar o dreno. Completar o sistema com Protetivos para
radiador ORBI conforme instruções do fabricante. Recolocar a tampa do radiador / reservatório.
_____________________________________________________________________
5.COMPOSIÇÃO

Alcalinizante, pigmento, preservantes, coadjuvantes e veículo.

______________________________________________________________
6.PRECAUÇÕES
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        Não armazenar o produto em outros recipientes abertos ou sem identificação.  Manter o
produto dentro de sua embalagem original. Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas e
outras fontes de ignição. Não fume. Em contato com a pele ou olhos, lave em água corrente por alguns
minutos.  Se ingerido procure atendimento de emergência hospitalar,  levando consigo a embalagem ou
rótulo do produto.  MANTENHA ESTE 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
_____________________________________________________________________
8.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS RESULTADOS

Aspecto e cor Líquido límpido azul.

Odor Característico doce.

Densidade  (g/cm³) 0,999 – 1,050

Solubidade Muito miscível em água. Imiscível com a maioria dos
solventes orgânicos.

Viscosidade  (cSt @ 20°C) 1

Ponto de fulgor  (°C) 96°C 

pH 10,3 – 11,5

_____________________________________________________________________
9.RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA 

_________________________________________________________________
10. INFORMAÇÕES DO PRODUTO

      CÓDIGO COR EMBALAGEM  CAIXA VALIDADE    CÓD. BARRAS

246 AZUL 200ml 12 UN. 12 MESES 7898314110132

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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